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Een sterk blok
Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, mogen we
weer van live events genieten. De Care Awards gaven op 10 maart
al de aftrap. Careality had volop tijd gemaakt om tijdens het event
te netwerken en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Het
resultaat was een gezellige, informele avond waarbij iedereen
de kans kreeg om elkaar weer eens live te spreken. De uitreiking
tot Beste Zelfzorgadviseur werd op 6 april ook groots gevierd
en ook daar kwamen branchegenoten samen om de inzet van
alle drogisterijmedewerkers tijdens de afgelopen twee jaar in de
schijnwerpers te zetten. Wat opvalt, is dat de hele branche zich
verzamelt, of het nu gaat om het vieren van de samenwerking
met de leveranciers, of om de beste adviseurs op de winkelvloer
te waarderen. Ook in de strijd tegen de ‘tabletdrogist’, waar we in
deze uitgave uitgebreid over uitwijden, laat de branche zich als een
sterk blok zien. Niet alleen de zelfstandigen, die met een bijtende
brief de aandacht van de landelijke media wisten te trekken (wat
met een uitgesproken mening toch altijd sneller gebeurt dan met
het delen van feiten of onderzoeken), maar alle drogisten van
Nederland stonden als een blok achter de paginagrote advertentie
waarin aandacht wordt gevraagd voor het nut en de noodzaak van
een deskundig face-to-face advies op de winkelvloer. De koppen
bij elkaar, zoals ondernemer Mia Koning in deze uitgave zegt. Zij
pleit ervoor dat haar collega’s zich aansluiten bij de certificering tot
Erkend Specialist in Zelfzorg. “Hoe krachtiger je stem, hoe serieuzer
je wordt genomen als gesprekspartner.” Daar is geen stok tussen te
krijgen, als de drogist ooit een sterk blok nodig had, dan is het nu.
PS de volgende gelegenheid waarop de branche (online en live)
samenkomt, is het Zelfzorgcongres op 16 juni. Heeft u zich al
ingeschreven als online deelnemer via Drogistensite of Eerstelijns.nl?
Veel leesplezier
Ivonne de Thouars, hoofdredacteur
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Bewust Beter
koper
Bewust Goed
r
Bewust Lage
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HET BETAALBARE ALTERNATIEF
- 43.000 artikelen.
- Compleet en onderscheidend
assortiment.
- Landelijke marketing.
- Compleet folderprogramma en
social media ondersteuning.
- Uitgebreid POS materiaal pakket.
- Herkenbare winkeluitstraling.
- Meer vrijheid in lokaal
ondernemen.

Uitgebreid
POS materiaal
pakket

Bewust Beter
Bewust Goedkoper
Bewust Lager

Social media
ondersteuning.

Folderpakket
Bewust
Goedkoper

Van Drogist
Bewust Beter
naar DBB
Drogist Bewust Beter heeft een nieuw logo en profileert zich voortaan
als DBB. De afgelopen twee jaar hebben meer dan 20 nieuwe ondernemers zich aangesloten bij DBB. Hiermee opereert DBB landelijk
en werd het tijd voor een sterk en herkenbaar logo dat past bij deze
ontwikkeling. In het nieuwe, eigentijdse logo blijven de kleuren blauw
(symbool voor advies en vertrouwen) en groen (symbool voor natuurlijk en gezond) centraal staan. Deze kleuren sluiten aan bij de kernwaarden van DBB: Bewust Beter, Bewust Goedkoper en Bewust Lager.
Met dit krachtige logo baant DBB de weg naar een mooie toekomst
voor haar ondernemers. Een herkenbaar logo voor de consument,
een logo waarmee de landelijke marketing van veel merken geland
kan worden en een logo dat de lokale propositie van de ondernemers
landelijk versterkt. DBB heeft de afgelopen maand weer vier nieuwe
ondernemers mogen verwelkomen bij de formule. Deze ondernemers
zijn van start gegaan met het nieuwe logo en de daarbij behorende
nieuwe winkeluitstraling. DBB is sterk in beweging en voor veel
ondernemers aantrekkelijk als drogisterijformule omdat DBB een
landelijke, volledige en betaalbare winkelondersteuning levert. Een
ondersteuning die de lokale positionering van de ondernemer op de
eerste plaats stelt en hier perfect op aansluit.

Botox in de winkelstraat

ALLES PER STUK
TE BESTELLEN

AUTOMATISCHE
KOPPELING
met o.a. Microcash,
Valk en Cocosoft

GEEN REGELWAARDE
TOESLAG

GDP

GDP EN SKAL
GECERTIFICEERD

UITLEVERPERCENTAGE 99,1%
43.000
ARTIKELEN

DDB is een winkelondersteuning van:
UniPharma Heerlijkheidsweg 20 4332 SN Middelburg
www.unipharma.nl www.drogistbewustbeter.nl info@drogistbewustbeter.nl

Superdrug maakt in het Verenigd Koninkrijk ruimte voor kleine cosmetische ingrepen in zijn winkel, zo meldt Retailtrends. Het zusterbedrijf van Kruidvat heeft daarvoor de eerste zogenoemde Skin Renew
Service geopend in zijn flaghipstore in Londen. Klanten kunnen bij
Superdrug onder meer terecht voor een botoxbehandeling en het
opvullen van hun lippen. Alleen klanten van 25 jaar of ouder kunnen
telefonisch een afspraak maken. Ze krijgen eerst een gesprek met een
verpleegkundige, waarna de behandeling in een afgesloten ruimte in
de winkel plaatsvindt. De prijzen beginnen
bij 99 pond. Het dochterbedrijf van
A.S. Watson heeft besloten een
Skin Renew Service te openen
na feedback van bijna tienduizend klanten. Daaruit
zou zijn gebleken dat
er behoefte is aan antirimpel- en huidverjongingsbehandelingen
in de winkelstraat. Bij
succes wil Superdrug de
nieuwe dienst landelijk
uitrollen.

careview

Holland Pharma
Informatiebeurs 2022
Op zaterdag 25 juni 2022 organiseert Holland Pharma haar
Informatiebeurs. Nadat onze Informatiebeurs twee jaar niet door
kon gaan vanwege Covid, kijken wij ernaar uit u weer te ontvangen.
De deuren van Graafschap stadion ‘De Vijverberg’ in Doetinchem zijn
geopend van 12.00 tot 19.00 uur.

Wat kunt u deze dag verwachten?

De Holland Pharma Informatiebeurs is een uitgelezen moment
om onder het genot van een hapje en een drankje persoonlijk in
gesprek te komen met zowel leveranciers als medewerkers van
Holland Pharma. Het is een informele, gezellige en informatieve dag.
Op de beurs kunt u zich laten informeren over nieuwe producten
of aansluiten bij een lezing. Daarnaast is deze dag uitermate
geschikt om te netwerken met branchecollega’s en te profiteren van
verschillende aanbiedingen. Aan het eind van de dag neemt u een rijk
gevulde goodiebag mee naar huis. De toegang is gratis.
Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Zo vindt u op de
twee foodpleinen diverse biologische lekkernijen en kunt u genieten
van een heerlijke biologische wijnproeverij.

Komt u naar de Holland Pharma Informatiebeurs?

Meld u dan gratis aan via www.hollandpharma.nl/informatiebeurs.
U vindt hier ook het laatste nieuws rondom de Informatiebeurs.

Holland Pharma ziet u graag op zaterdag 25 juni!

KNDB-leden
stemmen in
met eigen CAO
De leden van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB)
hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een
KNDB-CAO. De reacties op het resultaat waren positief. Het personeel
verdient deze loonstijging en de aandacht voor aanpassing van toeslagen en leeftijdsvakantiedagen werd als zeer welkom betiteld en is
toegespitst op de zelfstandigen. De schaallonen hebben per 1 februari
jl. een verhoging van 2,5% ondergaan en per 1 oktober a.s. zullen deze
wederom met 2,5% stijgen. Daarnaast is de loontabel aangepast
zodat er weer een logisch onderscheid in leeftijd en functiejaren is. Op
1 april 2023 volgt een loonsverhoging van 2%. De CAO loopt tot 1 juli
2023. De KNDB-CAO is tot stand gekomen door de samenwerking van
KNDB, CNV Vakmensen en FNV Handel. Tot juli 2021 was er sprake van
één CAO voor alle drogisterijbedrijven; grootwinkelbedrijf en zelfstandigen. Afgelopen periode kon KNDB samen met het grootwinkelbedrijf binnen deze gezamenlijke branche-CAO echter onvoldoende
inhoud geven aan punten die haar leden het belangrijkste vinden.
KNDB is uitgegaan van haar eigen kracht en heeft bij de vakbonden
aan de dag kunnen leggen dat bij zelfstandigen veel aandacht is voor
flexibiliteit, werkdruk, kennis/scholing en persoonlijke invloed op roosters en werktijden, ook zonder zoiets expliciet in de CAO te benoemen.
Dit goed werkgeverschap vertaalt zich nu in een eigen verenigingsCAO.
Het onderhandelingsresultaat en de nieuwe loontabellen zijn te vinden
op de www.kndb.org

Kruidvat wil bol.com verslaan
met eigen bezorgers
Kruidvat wil bol.com of Amazon gaan bestrijden met een eigen logistiek netwerk. “We hebben alleen al duizend winkels in Nederland. We
zijn nooit verder dan vijftien minuten verwijderd van de consument.
Vanuit die winkels kunnen we bijvoorbeeld medicijnen thuisbezorgen”, zei directeur e-commerce Roland Van Den Berg tijdens de
bijeenkomst Emerce Retail in Maarssen. Van den Berg sluit met zijn
verhaal aan bij de ambities van Blokker, die al volop experimenteert
met zelf bezorgen vanuit winkels.
A.S. Watson heeft een fulfillment center in Ede voor
online bestellingen,
inclusief robots.
Kruidvat denkt kosten te kunnen besparen door pakketjes
met rode bakfietsen
zelf te bezorgen.
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“Onze pay off ‘Voel je goed’ staat voor welzijn
in de breedste zin van het woord”

interview

DA trekt het land in met de GezondheidsCheck trailer

“De DA-drogist als spin in het
web van de gezondheidszorg”
Tijdens de heropening van DA Anna in Kudelstaart op 7 april, beleefde

te kst

de DA GezondheidsCheck trailer zijn primeur. Met de trailer biedt DA

beeld

haar gezondheidschecks voortaan ook mobiel aan. “We zetten de

Ivonne de Thouars
Paul Breuker

trailer voorlopig in bij openingen en heropeningen, maar zijn ook van
plan om met de mobiele gezondheidschecks op bijvoorbeeld
evenementen en festivals aanwezig te zijn”, vertelt algemeen
directeur Ruud van Munster. De inzet van de trailer is onderdeel van
de DA-campagne die recht doet aan de pay off ‘Voel je goed’.

B

ij de heropening van DA Anna verzorgden twee BIG-geregistreerde verpleegsters van Mosadex dochter Apotheekzorg de cholesterol, bloeddruk en glucose-metingen
die normaal in de DA-winkels worden aangeboden. “De
gezondheidschecks zijn een belangrijke dienst van de DA-drogist,
maar door corona heeft het tijdelijk stilgelegen. Nu is het moment
om meer reuring te maken en de GezondheidsCheck trailer is
daarvan een opvallend onderdeel. We kunnen de trailer inzetten bij openingen en heropeningen, op festivals en evenementen,
maar onze ondernemers kunnen er ook gebruik van maken als er
bijvoorbeeld een lokaal evenement is.”

Exclusieve samenwerkingen

De GezondheidsCheck trailer van DA biedt tevens een mooie gelegenheid om exclusieve samenwerkingen aan te gaan, vertelt Van
Munster. “We zijn een exclusieve samenwerking aangegaan met
de bekende cardiologe Janneke Wittekoek en Chantal Linders van
Greenhabbit. Chantal richt zich met Greenhabbit op het stimuleren van gezonde gewoontes en Janneke draagt als cardiologe het
verhaal uit dat mensen hun ‘getallen’ moeten kennen. Dat is als
het ware je persoonlijke gezondheidsdashboard. Maar de meeste
mensen vinden het lastig om een afspraak voor een gezondheids-

meting te maken met de huisarts als zij geen klachten hebben en
Janneke is heel enthousiast over de manier waarop DA als eerste
speler de gezondheidsmetingen zo laagdrempelig mogelijk maakt.”

Synergie met Mosadex Groep

Met de GezondheidsCheck trailer draagt DA haar visie op een dynamische wijze uit. “Het idee is dat we ons veel meer als een spin
het web van de gezondheidszorg gaan profileren. DA is onderdeel
van de farmaceutische grootmacht Mosadex met tal van gespecialiseerde diensten, kennis en kunde waarvan wij als drogisterijketen heel veel plezier kunnen hebben. Die synergie willen we verder
uitbouwen, zoals blijkt uit de inzet van de verpleegkundigen bij
de GezondheidsCheck trailer. En als een ondernemer lokaal iets
wil ondernemen, kan hij met de GezondheidsCheck trailer ook
de samenwerking met overige lokale zorgaanbieders opzoeken
zoals diëtisten, mondhygiënisten of huisartsen. Het doel van de
gezondheidsmetingen is namelijk niet het meten op zich, maar om
onze extra toegevoegde waarde te laten zien: de DA-drogist is jouw
persoonlijke gezondheidsgids en iedereen kan bij ons terecht voor
professioneel en persoonlijk gezondheidsadvies. We zoeken steeds
meer de synergie binnen de Mosadex Groep op; van verbandmiddelen en wondverzorging vanuit Van Heek Medical, het brede
>>
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assortiment van Holland Pharma en het DA select format bij de
apotheek. Maar er zijn nog veel meer kansen en mogelijkheden
waar de markt zeker meer van zal gaan zien!
Met DA select zoekt DA ook de samenwerking met supermarkten op. Het shop-in-shop concept met kernassortiment is nu bij
vier Coop supermarkten gelanceerd en de resultaten zijn volgens
Van Munster positief. “In de combinatie supermarkt-drogist zit
nog veel potentieel. Voor de supermarkt ter verrijking van het
assortiment, de combi met het kwaliteitsmerk DA en daarmee
het vergroten van de lokale ‘stickiness’. En voor de consument de
mogelijkheid om op nog veel meer plaatsen van de DA-propositie
te kunnen genieten.”

Transparant communiceren

De huidige visie van DA startte in 2019 met het opstellen van een
visiedocument: wie zijn wij en welke rol willen we in toekomst
spelen? Dat profiel, de adviesdrogist met kennis van zaken, is in de
plannen van DA2021 vertaald in de branding, schappenplannen en
het assortiment. De volledige, praktische uitwerking daarvan was
in 2020 voor het eerst te zien bij DA Michelle in Delft. Van Munster: “Een jaar geleden hebben we onze visie weer gecheckt bij alle
ondernemers en dat gaf over het algemeen een heel positief beeld.
We dragen met zijn allen de visie van DA en zijn heel enthousiast
om dat verder uit te bouwen. Die eensgezindheid is mede bereikt
omdat we elke stap, die we als NDS-organisatie nemen, transparant communiceren naar de ondernemers. En net zo belangrijk,
continu het resultaat op basis van cijfers terugkoppelen. Dat geldt
voor zowel de performance van een winkel nadat die op de nieuwe
formule is gezet als voor het effect van een goede implementatie
van de schappenplannen. Zo bewijzen we met z’n allen stap voor
stap dat het rendement omhooggaat omdat je een aantrekkelijke
propositie hebt voor de klant.”

Uitrol nieuwe formule

De verbouwing zoals die te zien is bij DA Michelle in Delft, is inmiddels alweer over ruim 100 DA-winkels uitgerold. “Dat gebeurt

in verschillende gradaties”, legt Ruud van Munster uit. “De nieuwe
formule bestaat uit allerlei verschillende elementen qua look &
feel, de lay out en indeling van de winkel, het bijpassende assortiment en de dienstverlening rondom de checks. We hebben aangegeven dat we dat binnen drie jaar uit willen rollen in Nederland
en het buitenland - we hebben bijna 20 winkels over de grens – om
een eenduidiger en herkenbaar beeld neer te zetten voor de consument. Ondernemers kunnen de nieuwe formule modulair toepassen en elementen uit de verbouwing kiezen die op dit moment bij
hun winkel en verzorgingsgebied past. Het is niet meer van deze
tijd om een complete verbouwing van een ton of meer te eisen
van ondernemers, daarom kijken we samen met hen hoe we het
gefaseerd aan kunnen pakken, bijvoorbeeld door eerst een nieuwe
vloer of nieuwe signing aan te brengen. De bedoeling is dat iedere
DA-ondernemer uiteindelijk de juiste lay out, schappenplannen en
modules kan implementeren. We hebben nu bij ruim 100 winkels
een verbouwing gerealiseerd dus dat is in een mooi tempo doorgegaan ondanks corona.”

Groei behouden

De coronacrisis heeft zelfstandige drogisten geen windeieren
gelegd. De consument vermeed drukke stadscentra en bezocht
liever een buurtwinkel, zo merkte ook DA. “We zijn in 2020 best
hard gegroeid en ook in 2021 is DA weer gegroeid ten opzichte van
het jaar ervoor. Dit jaar speelt corona veel minder een rol, maar
zorgen factoren als inflatie en de prijsverhogingen voor onzekerheid bij de consument. We hebben de afgelopen twee jaar de
aandacht getrokken van zowel onze huidige en nieuwe klanten
maar hebben ook veel voormalige klanten zien terugkomen in
de winkels. We weten hen vast te houden met service en advies,
maar zij zien ook in dat we vooral op het gebied van hardlopers
even scherp geprijsd zijn als anderen. Als je de hardlopers in ons
assortiment feitelijk checkt, dan zijn ze niet anders geprijsd dan
bij voordeeldrogisten die de prijsperceptie mee hebben. Buiten dat,
merken we dat de vraag van onze klanten ook veranderd is. Door
de coronacrisis is er veel meer aandacht voor preventie, gezonder
leven en het voorkomen van klachten en dan is de consument bij

8

Careality mei 2022

interview

DA aan het juiste adres. Dat laten we bijvoorbeeld met onze tvcommercials en de inzet van de nieuwe GezondheidsCheck trailer
volop zien!”

Certificatiegraad omhoog

De drogisterijsector bevindt zich momenteel in een spannende
periode, en dat dringt langzaam door tot in de winkels. “De wetswijziging die het weer mogelijk zou maken dat onze persoonlijke
advisering in de winkel wordt vervangen door een IPad, zit veel
ondernemers terecht dwars. Een belangrijk moment met grote consequenties en ik denk dat het goed is dat de ondernemers hun eigen stem laten horen richting overheid, uit hart voor hun klanten.
In het verlengde daarvan, is het juist nu ook belangrijk om onze
certificatiegraad omhoog te krijgen. Certificering geeft een actueel
kwaliteitskeurmerk over je kennis en kunde, hoe jij je business

runt. Dat is niet alleen belangrijk voor je eigen winkel, maar ook
voor de branche als geheel. We hebben er veel energie in gestopt
om het op de agenda te krijgen en ondernemers te informeren, om
vooroordelen weg te krijgen en hen te faciliteren voor aansluiting
bij de certificering. Er loopt nu een pilot waarbij ondernemers met
een pre-check het keurmerk kunnen bemachtigen. DA-drogisten
zijn soms letterlijk onder de toonbank geboren en enkelen zien
daardoor de meerwaarde van certificatie niet in; ze zijn immers
drogist in hart en nieren. Maar juist dan behaal je je certificatie
met twee vingers in je neus en blijf je in een groep die nauwelijks
actie hoeft te ondernemen om het keurmerk te behouden. Een
belangrijk onderwerp richting overheid, maar ook nu we met alle
drogisterijformules samen op het punt staan om een publiekscampagne te lanceren die het keurmerk meer bekendheid geeft bij de
consument.”

Samenwerking met Beauty X
De visie van DA is duidelijk gestoeld op het concept Positieve Gezondheid van
Machteld Hubert en het Institute for Positive Health. Ruud van Munster: “Onze
pay off ‘Voel je goed’ staat voor veel meer dan alleen producten en diensten op het
gebied van gezondheid. Welzijn betekent namelijk ook dat je jezelf goed verzorgt,
goed kunt ontspannen en slapen en jezelf af en toe verwent. Daarom heeft dit segment bij DA volop de aandacht. Het luxe beauty segment past bijvoorbeeld heel
goed bij DA en in dat kader zijn we nu een geweldige samenwerking aangegaan
met Beauty X. Dat is ontstaan bij een aantal zelfstandige ondernemers, waaronder
de DA in de Amsterdamse Leidsestraat, die heel innovatief met de luxe merken
omgaan en het opvallend presenteren onder de noemer Beauty X. We zijn met hen
in gesprek gegaan om te kijken hoe we het concept zo vorm konden geven dat het
toegankelijk werd voor meerdere DA-ondernemers. Daar zijn modules uitgekomen
die voor elke winkel geschikt zijn; van een complete luxe winkel, shop-in-shop tot
een op maat samengestelde schapmodule. Zo kunnen we ons weer op een opvallende manier binnen het luxe segment presenteren, natuurlijk gecombineerd met
de service die de consument van DA gewend is, en dat slaat enorm aan.”
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Nieuw!
HeltiQ Huidolie
Voor de verzorging van littekens, striae,
pigmentvlekken en een uitgedroogde huid
Een 100% natuurlijk & vegan product
in uw huidolie schap

Scan de code voor meer informatie over
het gebruik van dit product.

column

(Flits)bezorging ook voor
de drogisterijbranche?
Vorig jaar werden we in een keer verrast met flitsbezorging. Na Gorillas, kwam ook Getir, Flink
en Zapp. Vervolgens wordt de tweede golf in flitsbezorging aangekondigd: supermarkten die
gaan samenwerken met bezorgdiensten.

Stad voor stad

Interessante ontwikkelingen, enerzijds ingegeven door de vraag van klanten, gemak, versterkt door Corona. De klanten zijn ervoor in,
het bespaart tijd en een ritje naar de winkel.
Ook investeerders zien er brood in, de flitsbezorgers hebben grote bedragen opgehaald en
proberen zo snel mogelijk marktaandeel te
behalen, door stad voor stad te veroveren.

wordt door organisaties aantrekkelijk gevonden, wellicht aantrekkelijker dan via een
gerobotiseerd DC, wordt door Kruidvat op een
congres geopperd. Orderpicken in de winkel
is goedkoper, de voorraad staat er al en de bezorging is sneller. De boodschappen worden
binnen een paar uur bezorgd, of ieder geval
dezelfde dag in plaats van de volgende dag.

Drogisterij

Is het aantrekkelijk voor de klant van de
drogisterij? Waar in mijn koelkast thuis vaak
nog wel wat eten te vinden is, is het bij spullen van de drogist vaak zo dat ik het graag
dezelfde dag wil hebben. Dus bezorging
vanuit de winkel is dan ideaal, bijvoorbeeld
als ik of iemand in mijn huishouden ziek is. En
zo wordt de winkel weer belangrijker, wordt
online ook haalbaar voor ondernemers en
individuele winkels. In een flits verbeter je
je service en verstevig je het contact met je
klanten en hun loyaliteit. Snelle bezorging
gaat nog wel even doorgroeien denk ik zo...

Weerstand

Zoals met veel nieuwe ontwikkelingen stuit
flitsbezorging op weerstand, daar waar de
dark stores - zoals de magazijntjes van de
flitsbezorgers heten - geopend worden, is het
opeens drukker met elektrische fietsen of bezorgbusjes. Maar in het grotere geheel: wat
is nu precies het verschil of ik naar de winkel
rijd met mijn auto, of dat een bezorgfiets het
bij mij thuisbrengt? Waarschijnlijk zijn we
rond een supermarkt gewend aan de auto’s,
fietsen en vrachtwagens en op deze nieuwe
plekken nog niet. Terwijl er natuurlijk ook heel
veel oude winkels leegstaan in teloorgegane
winkelcentra en deze nieuwe activiteit van
harte verwelkomd wordt. Ach, zo gaat dat
met nieuwe dingen, die roepen weerstand op.
Maar als je goed luistert, hoor je een ander
nieuw inzicht: order picken in de winkel

Opmerkingen? Ideeën? Reacties? Ik hoor ze
graag: mail naar evelyn@ct-company.nl

Evelyn van Leur is strateeg en pragmatisch
bouwer, met ruim 20 jaar ervaring in commerciële functies in FMCG, retail en vers.
Ze is gespecialiseerd in category, space en
formule -management en werkte onder
meer bij L’Oréal, Honig, Koninklijke De Ruijter
en Pearle. In 2008 richtte ze de Category &
Trade Company op met als doel retailers en
leveranciers dezelfde taal te laten spreken. Het bedrijf faciliteert en begeleidt de
samenwerking tussen retailers en leveranciers, verzorgt trainingen, categorievisies en
categorieplannen en begeleidt de implementatie en borging. De Category & Trade
Company is actief in food, DHZ, tuin, slijterij,
vers en drug. Evelyn is tevens medeauteur
van het Handboek Category Management.

evelyn@ct-company.nl

Een tijdje geleden kondigde Jumbo aan om te
gaan samenwerken met Gorillas. Spar werkte
al samen met Deliveroo en Thuisbezorgd
voor hun Tosticlub en breidt de dienstverlening uit: je kunt binnenkort zowel tosti’s als
boodschappen in een bestelling opgeven en
tegelijk geleverd krijgen. Ook Albert Heijn
blijft niet achter en heeft een samenwerking
aangekondigd met Deliveroo en Thuisbezorgd. Binnen een half uur je boodschappen
thuis, de order wordt gepickt in de winkel.
En deze week in het nieuws dat ook Kruidvat
gaat bezorgen met fietskoeriers vanuit de
winkel. Ook Plus en Blokker bezorgen vanuit
hun eigen winkels.

“Orderpicken in de winkel
aantrekkelijker dan via
een gerobotiseerd DC”
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Dossier wetswijziging

De discussie in de Tweede Kamer
In de Tweede Kamer wordt een Veegwet behandeld met daarin een ‘technische wijziging’ van artikel 62,
tweede lid. Deze wijziging zou het mogelijk maken dat UAD-geneesmiddelen weer verkocht mogen worden
onder toezicht van enkel en alleen een ‘drogist op afstand’, of de zogenaamde tabletdrogist. Diverse Tweede
Kamerleden hebben, mede naar aanleiding van informatie die aan hen is verzonden door het CBD, vragen
gesteld over deze wijziging. Careality geeft een samenvatting met reacties van IVM en CBD.

uitspraak van de Raad van State van 20 november 2020..Die oordeelde
dat de tabletdrogist in strijd is met de wet omdat de wet omschrijft
dat er bij verkoop in de winkel altijd een gediplomeerd (assistent)
drogist fysiek aanwezig moet zijn. Met de voorgestelde aanpassing
wordt geen nieuw beleid geïntroduceerd, maar teruggekeerd naar de
situatie van vóór de uitspraak. Het doel van de wijziging is het (weer)
mogelijk maken van digitale communicatie bij voorlichting over UADgeneesmiddelen. Digitale communicatie en advisering hoort inmiddels bij ons normale dagelijkse leven. Vanwege de uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak kan dit alleen worden gerealiseerd via
het aanpassen van de bewoordingen van artikel 62.”

Tik op de vingers

M

inister Kuipers heeft de vragen van de Tweede Kamer
op 16 februari 2022 beantwoord. “Zijn antwoorden
bieden niet de handreiking waarop gehoopt is, maar
bevestigen slechts de visie van VWS dat het hier gaat
om een minimale wijziging”, aldus Jos Jongstra, directeur CBD. “Met
onjuiste en misleidende antwoorden bagatelliseert de minister de
impact die het opnieuw invoeren van de ‘tabletdrogist’ met zich meebrengt.” Welke antwoorden gaf Kuipers en in welke mate zijn deze
onjuist en misleidend? Een overzicht.
Leden van verschillende fracties vroegen in februari waarom de aanpassing van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet is opgenomen in
het voorstel voor de Verzamelwet VWS 2022. Kuipers: “Aanleiding is de
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Volgens IVM en CBD is dit antwoord onjuist en misleidend. Jongstra: “De wettelijke eis dat in het verkooppunt voldoende (assistent)
drogisten aanwezig moeten zijn is in 2007 al in de Geneesmiddelenwet bepaald. Daarmee gaf de Raad de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ), die de tablet drogist – na een onderonsje met Albert Heijn
(zoals gebleken is uit stukken opgevraagd met toepassing van de Wet
openbaarheid van bestuur) - gewoon toeliet, een gevoelige tik op de
vingers. De minister wil de wet nu zodanig inhoudelijk wijzigen dat
een bestaande verplichting vervalt, wat getuigt van minachting voor
de hoogste bestuursrechter en de (voormalige) wetgever. De minister
zegt daarnaast dat digitale communicatie niet verboden kan worden; dat is onjuist. De wetgever bepaalt hoe de communicatie moet
plaatsvinden. Bij de totstandkoming van de Geneesmiddelenwet is
hierover lang en uitgebreid gediscussieerd in de Tweede Kamer en
tussen de Tweede Kamer en de minister. Als de huidige wetgever een
andere lijn wil inzetten, is dat geen technische, maar een inhoudelijke
aanpassing van de wet.”

Terug naar UA?

Diverse Kamerleden vroegen in hoeverre het volgens de regering mogelijk is om via een ‘drogist op afstand’ voldoende toezicht te houden
op oneigenlijk gebruik van UAD-geneesmiddelen. Kuipers: “Wanneer
toezicht op het gebruik van een zelfzorggeneesmiddel noodzakelijk is
ter voorkoming van oneigenlijk gebruik moet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) dit middel indelen in de categorie UA

wetswijziging

(Uitsluitend Apotheek) , en niet in de categorie UAD.” Jongstra: “Dit is
onjuist: artikel 62 lid 2 sub a geeft aan dat de terhandstelling van UAD
onder verantwoordelijkheid en toezicht van een drogist moet gebeuren. Bovendien is de consument gebaat bij laagdrempelige en brede
beschikbaarheid, mits de verantwoorde zorg geborgd is.”

Online en zelfscan

Kuipers wees de Kamerleden erop dat drogisterijketens via webshops
en zelfscankassa’s ook UAD-geneesmiddelen verkopen. “De wet gaat
er niet vanuit dat een drogist fysiek of pro-actief toezicht houdt”,
aldus Kuipers. Jongstra: “Juist voor webshops is het Keurmerk Zelfzorg
Online in het leven geroepen waarmee in ieder geval alle grote drogisterijformules ook online verantwoorde zorg leveren. Ook de verkoop
via zelfscankassa’s bevat diverse waarborgen voor verantwoorde zorg,
zoals bijvoorbeeld het geven van risicowaarschuwingen. En bij zelfscankassa’s is altijd een (assistent)drogist fysiek aanwezig voor vragen
en advies. Deze zelfscankassa’s functioneren naast de drogist, niet in
plaats van. Beide manieren van verkoop geven aan dat digitalisering
met de borging van verantwoorde zorg heel goed mogelijk is.”

Toezicht onmogelijk?

Daarnaast stelt Kuipers dat, gelet op de dagelijkse volumes aan
UAD-aankopen het ook niet mogelijk is om daar fysiek of op afstand
‘toezicht’ op te houden. Jongstra hierover: “Dit is wederom onjuist. In
ruim 2.300 gecertificeerde drogisterijen wordt controleerbaar elk openingsuur toezicht gehouden op de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. Net als de apotheker wijst de toezichthoudende drogist een
vervangend toezichthouder aan wanneer hij of zij niet aanwezig is.”

Veldpartijen consulteren

Enkele Kamerleden vragen vervolgens welke partijen door de regering
geconsulteerd zijn. Kuipers geeft aan dat, ‘gezien de beperkte strekking van dit wetsvoorstel’ alleen consultatie heeft plaatsgevonden
met het CBD en de IGJ. Kuipers: “Ik zie geen toegevoegde waarde
in een nadere consultatie. Ik zou het wel goed vinden als veldpartijen ook de levensmiddelenbranche betrekken bij hun gesprekken.”
“Wederom, van een beperkte strekking is hier helemaal geen sprake.
De Veegwet voorziet in een reeks vergaande inhoudelijke wijzigingen
van de Geneesmiddelenwet. Dat maakt een brede consultatie nodig,
althans wenselijk. Van consultatie met CBD is overigens geen sprake
geweest in de gebruikelijke zin van het woord”, repliceert Jongstra.

Kennis overschatten

Kamerleden vragen verder om uitgebreid in te gaan op de zorgen van
het CBD en IVM dat Nederlanders dat sommige consumenten hun
kennis over zelfzorggeneesmiddelen overschatten. Kuipers: “Het gaat
in het overgrote deel om herhaalaankopen. UAD-geneesmiddelen
hebben bij normaal gebruik geen ernstige bijwerkingen. Daarom
worden zij ook zonder recept of medische begeleiding verkocht. Het is
belangrijk dat de informatie over het gebruik, de contra-indicaties en
de mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen zoveel mogelijk laagdrempelig beschikbaar is, en niet pas als de consument bij de kassa
aankomt. Naast de verpakking en papieren bijsluiter, zijn er allerlei
laagdrempelige medicijninformatiebronnen. Ik kan mij wel voorstellen

dat bij sommige zelfzorgmiddelen de vraag gesteld kan worden of het
thuishoort in de categorie UA of UAD, maar dit is een andere discussie.”

Kwetsbare doelgroepen

De Kamerleden vragen ook terecht aandacht voor mensen met een
licht verstandelijke beperking, ouderen die niet digitaal vaardig zijn
en mensen die laaggeletterd zijn. Hoe verhouden die zich tot de
ontwikkelingen in de digitale informatievoorziening? Kuipers zegt
dat voor hen dit wetsvoorstel geen verandering brengt. “Gelukkig zijn
en blijven er tal van mogelijkheden in Nederland om al dan niet met
behulp van derden UAD-geneesmiddelen aan te schaffen. De wijziging heeft vooral voordelen voor mensen die geen voorlichting willen
of nodig hebben of bewust kiezen voor digitale voorlichting. Digitale
communicatie kan ook juist drempelverlagend werken. Bij taboe-onderwerpen is de drempel om informatie in te winnen via een digitale
tablet wellicht lager dan bij fysieke voorlichting in een winkel waar
andere klanten kunnen meeluisteren.” Jos Jongstra’s repliek: “Hier
wordt volledig voorbijgegaan aan de opvatting dat ook mensen met
lage digitale vaardigheden zelfstandig verantwoord met medicijnen
om kunnen gaan. Juist bij deze groepen wordt er bewust een groot
risico genomen op onbedoeld onverantwoord medicijngebruik, met
gevolgen voor de volksgezondheid. Van de door de minister genoemde voordelen van digitale communicatie bij advies over taboeonderwerpen, zal in de praktijk van de drukke gangpaden in de supermarkt
weinig overblijven.”

Glijdende schaal

Enkele Kamerleden vrezen dat door de voorgestelde wijziging de
grens tussen UAD-geneesmiddelen en AV-geneesmiddelen vervaagt.
Zij vragen of de regering erkent dat met deze wijziging een glijdende
schaal wordt ingezet. Kuipers vindt dat de grens tussen UAD-geneesmiddelen en AV-geneesmiddelen niet vervaagt door de wetsaanpassing. “Ik zie niet dat sprake is van een glijdende schaal; er is ten
principale geen verschil tussen digitale advisering via een tablet en de
mogelijkheid van digitale advisering via een online webwinkel, zoals
de drogisterijketens nu doen. Ik zou het om die reden ook niet gepast
vinden om digitale advisering via een tablet te blokkeren.”

Minder drogisten op de vloer?

De Kamerleden vragen vervolgens hoe de zorgvuldigheid wordt
gegarandeerd, en hoe wordt voorkomen dat bij drogisterijen vanuit
commercieel oogpunt nergens meer een opgeleide (assistent-)drogist
aanwezig is en straks alle advies op afstand zal worden gegeven.
Kuipers: “Zoals gezegd is digitale communicatie op veel terreinen niet
meer weg te denken uit onze samenleving, dit naast de fysieke winkels. Digitale communicatie kan ook niet worden verboden. Fysieke
advisering kan ook heel goed hand in hand gaan met commerciële
belangen, zeker als de consument daarom vraagt. Ik vind dat het
vooral aan veldpartijen zoals het CBD en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is om hier uitwerking aan te geven.”
In het belang van medicatieveiligheid in Nederland doen IVM en CBD
in hun reactie naar de Kamerleden een dringend beroep om aan te
sturen op een zorgvuldige vervolgbehandeling van het voorstel. Wordt
vervolgd.
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Op 19 april stuurde drogist en ondernemer Harry Piet namens
ruim 600 zelfstandigen een brandbrief over de wetswijziging in
de Geneesmiddelenwet. De brief trok de aandacht in de media: op
onder andere RTLnieuws.nl, de voorpagina van het NoordHollands
Dagblad en in het Financieel Dagblad kreeg de oproep van de
drogisten ruim de aandacht. De gehele branche liet, na het drukken
van deze uitgave, van zich horen met een paginagrote advertentie.
Met al deze aandacht hopen alle drogisten van Nederland het
ministerie van VWS te overtuigen van de noodzakelijkheid van een
deskundig en persoonlijk advies op de winkelvloer.
De brief van Harry Piet luidde als volgt:

Is minister Ernst Kuipers de weg kwijt?

Met een sluipwet maakt VWS
einde aan beroep drogist
Het ministerie van VWS wil met een zogenaamde veegwet een ingrijpende verandering aanbrengen in
de geneesmiddelenwet, artikel 62. Die wijziging heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid en is een
bedreiging voor het voortbestaan van de drogist. Het verbaast ons als zelfstandige drogisten (met meer
dan 600 winkels in Nederland) in hoge mate dat minister Ernst Kuipers van VWS, die uit de eerstelijns
zorg komt, zo makkelijk het belang van de adviesfunctie van de drogist van tafel veegt.

D

e wetswijziging zou het mogelijk maken dat de consument geneesmiddelen kan kopen in elke willekeurig
winkel waarbij hij enkel en alleen advies kan krijgen
via een IPad. Juist minister Kuipers zou moeten weten dat er jaarlijks een fors aantal mensen door verkeerd gebruik
van zelfzorgmiddelen in het ziekenhuis belandt. Middelen zoals
pijnstillers, laxeertabletten of maagmiddelen worden zonder goed
advies namelijk achteloos gebruikt.

Huisarts ondersteunen

Bovendien legt Kuipers met deze veegwet alle inspanningen en
opleidingen van drogisten naast zich neer en hij negeert het feit
dat de drogist de huisarts kan ondersteunen bij de zorgvraag
rondom kleine kwalen en op die manier 111 miljoen zorgkosten kan
besparen. Ruim 1 op de 7 consults bij de drukbezette huisarts gaat
namelijk over zelfzorgklachten en de huisarts heeft de drogist,
vooral nu, dus hard nodig.
Wij als zelfstandige drogisten en ondernemers, met meer dan 600
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winkels in Nederland, maken ons grote zorgen om de voorgenomen wetswijziging in artikel 62 Geneesmiddelenwet. Het handelt
hier niet om een eenvoudige technische wijziging, maar juist om
een zeer fundamentele verandering die grote impact heeft op de
volksgezondheid, zoals Ruud Coolen van Brakel, directeur Instituut Verantwoord Medicijngebruik, en prof. mr. Herman Bröring
onlangs een paginagroot artikel in Parool onderstreepten. Ook
apothekersorganisatie KNMP, de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland hebben hun zorgen geuit over het opnieuw
invoeren van de ‘tabletdrogist’.

Vertrouwensband opbouwen

Als drogist waken we graag voor veilig medicijngebruik van onze
klanten en juist daarom gaan wij een face-tot-face adviesgesprek
aan. Denkt de minister werkelijk dat mensen advies over hun gezondheid gaan vragen via een IPad in een drukke supermarkt? Hoe
vaak werd die digitale adviesfunctie bij AH eigenlijk gebruikt? Volgens de gegevens van de eerste pilot werd er nauwelijks tot geen

wetswijziging

gebruik gemaakt van die IPads. En dat is te begrijpen want je gaat
niet in een gangpad van de supermarkt je aambeien of huidschimmel bespreken via een beeldscherm met een volstrekt onbekende.
Wij hebben een vertrouwensband opgebouwd met onze klanten
waardoor ze met dit soort vragen wel naar ons toe komen. Hoe wil
je dat met een IPad evenaren?

VWS misbruikt opzet veegwet

Een veegwet is bedoeld om kleine misslagen in de wet te verbeteren. Het ministerie van VWS lijkt de opzet van een veegwet nu
te misbruiken als sluipwet waarbij op een stiekeme en slinkse
manier het beroep van drogist de nek om wordt gedraaid. Momenteel staat in de wet dat bij de verkoop van UAD-zelfzorggeneesmiddelen (geneesmiddelen die volgens het College ter Beoordeling van
Geneesmiddelen alleen onder toezicht van een (assistent)drogist of
apotheker verkocht mogen worden), er in de winkel altijd een (assistent-)drogist fysiek aanwezig moet zijn om advies te geven. De
minister wil deze vakmensen, die goed zijn geschoold en elk jaar
nascholing volgen, met een pennenstreek vervangen door een anonieme digitale tablet. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien.

In strijd met de wet

Het gevolg van deze wetswijziging is namelijk dat elke willekeurige retailer of zelfs een snackbar geneesmiddelen kan gaan verkopen. Als er maar een IPad bij het schap hangt en verbinding kan
worden gemaakt met een drogist ergens op een anoniem hoofdkantoor. Minister Kuipers zegt dat we met de ‘kleine wetswijziging’ teruggaan naar de oude situatie. Dat is onjuist en misleidend.
Albert Heijn heeft deze ‘tabletdrogist’ in 2019 en 2020 inderdaad
uitgeprobeerd, maar handelde daarmee volgens de Raad van State
in strijd met de wet en moest na de uitspraak van de Raad van
State in november 2020 alle UAD-middelen uit het schap halen.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de supermarkten en andere krachten vervolgens een lobby hebben gevoerd om de UAD-geneesmiddelen weer op het schap te krijgen. Daarvoor blijkt de minister
gevoelig te zijn, maar wij kunnen ons niet voorstellen dat Ernst
Kuipers zich voldoende realiseert dat hij een wetswijziging doorvoert waarvoor geen enkele urgentie bestaat en die ook nog eens
schadelijk is voor de volksgezondheid. Voor de verkrijgbaarheid is
het niet nodig; er zijn 3000 drogisterijen en 2000 apothekers dus
elke Nederlander kan binnen 10 minuten bij een professional terecht voor zelfzorggeneesmiddelen, buiten de online kanalen. Bovendien zijn we van mening dat de wetswijziging indruist tegen
artikel 21 in de grondwet, namelijk dat de overheid de gezondheid
van burgers moet beschermen en waarborgen. Kuipers wijst ook
naar het feit dat er via websites en met zelfscankassa’s ook zelfzorggeneesmiddelen worden verkocht, maar ook daarbij verleent
de drogist de wettelijk verplichte verantwoorde zorg en is deskundig advies van een drogist altijd ter plekke beschikbaar.

Ernstige problemen voorkomen

Wij hebben als drogist een belangrijke functie in advisering en
het monitoren van de aankopen van zelfzorggeneesmiddelen. We
waken voor veilig medicijngebruik, bijvoorbeeld met de kassacheck
en geven als dat nodig is risicowaarschuwingen. Bijvoorbeeld als

een zelfzorgmiddel of supplement niet samengaat met een receptmedicijn. Of we waarschuwen mensen voor neusspray-verslaving
en waken ervoor dat iemand niet te vaak laxeermiddelen koopt. Let
wel: alle 20.000 drogisterijmedewerkers geven samen 64 miljoen
zorgadviezen per jaar en verwijzen jaarlijks ruim 150.000 zorgconsumenten door naar de huisarts. Daarmee voorkomen we ernstigere
gezondheidsproblemen. De suggestie, zelfs van de minister, dat zelfzorggeneesmiddelen veilig zijn bij normaal gebruik klopt misschien
theoretisch maar de praktijk is zeer weerbarstig. Dat ervaren wij
dagelijks. Er bestaat ook niet voor niets een indeling in medicijnen
die geschikt zijn voor Algemene Verkoop (AV), alleen onder toezicht
van een drogist of apotheker verkocht mogen worden (UAD) en
UA-geneesmiddelen die alleen bij een apotheker aangeschaft kunnen worden. Bijsluiters zouden de grootste bron van informatie zijn,
maar we weten allemaal dat die slecht gelezen en begrepen worden.

Kwetsbare doelgroepen

Hoe ziet de minister het voor zich dat mensen die geen Nederlands
spreken of de 15-20% laaggeletterden in Nederland in een drukke
winkel advies via een IPad gaan vragen? Dit zijn juist de kwetsbare
groepen, om maar niet te spreken van ouderen die vaak meerdere
medicijnen tegelijk gebruiken en digitaal helemaal niet vaardig
zijn… En veel mensen gebruiken stelselmatig middelen waardoor
onderliggende klachten soms slecht worden herkend. Dan hebben we het niet eens over de interactie tussen receptmiddelen en
zelfzorgmiddelen. Ik verwijs graag naar het onderzoek van dr Lyda
Blom op drogistensite.nl, waarmee de gevaren van verkoop onder
toezicht van een tabletdrogist inzichtelijk worden gemaakt.

Gevolgen niet te overzien

De vaardigheid van veel Nederlanders als het gaat om het managen van hun eigen gezondheid wordt overschat. En de risico’s van
zelfzorggeneesmiddelen worden onderschat. Daarom staan wij dagelijks klaar met advies, niet alleen over geneesmiddelen maar ook
over voeding, supplementen en andere leefstijladviezen die gezondheidsproblemen kunnen voorkomen. Het is ons volstrekt onduidelijk
welk doel er wordt gediend met deze wetswijziging. De Nederlandse
drogisterij is een uniek kanaal in Europa waar we met zijn allen
trots op mogen zijn. Als onze adviesfunctie zomaar vervangen kan
worden door een IPad, dan zijn de gevolgen voor de consument niet
te overzien. Of moeten we in Nederland alvast wennen aan het idee
dat UAD straks – net als in het buitenland – alleen via apotheken te
verkrijgen is? Wat doet de consument dan met zijn weekendhoofdpijn of als hij ’s avonds een middel zoekt om de nacht door te komen?
Wij houden ons hart vast voor de toekomst van de drogist als zelfzorgspecialist en voor de gezondheid van onze klanten…
Namens de zelfstandige drogisterijondernemers in Nederland,
Harry Piet, drogist Care & Beauty
Harry Piet namens Care & Beauty, 22 winkels
Rikki Roestenburg namens Gezond & Wel, 100 winkels
Gerben Boogaard namens DA Franchise, 300 winkels
Marre Bax namens Drogist Bewust Beter, 100 winkels
Mariska Fiselier namens Erica Kruiderijen, 10 winkels
Frank Turksma namens KNDB, 440 winkels
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Etos-ondernemer Mia Koning heropent vierde zaak

“Koppen bij elkaar, anders
missen we de boot!”
Op 26 april jl heropende de Etos-drogisterij van Mia Koning haar deuren in Son en Breugel. De winkel is
verhuisd naar een meer centrale plek in het dorp, met volop parkeergelegenheid, en het aantal meters is
flink uitgebreid. “En er is hier plaats voor een meisjesdroom van mij: op 11 juni 2022 openen we namelijk
onze eerste parfumerie in het pand hiernaast.” De toekomst ziet er zonnig uit voor deze ondernemer, maar
een ding steekt haar: “Waarom twijfelen zoveel mede-ondernemers van Etos eraan om zich te laten
certificeren? Juist nu is dat van groot belang!”

M

ia Koning, van oorsprong verpleegkundige, is al 18
jaar actief in de drogisterijsector. “Het werk in de zorg
beviel me niet meer, ik vond het te bureaucratisch en in
2006 kwam er de mooie mogelijkheid op ons pad om
Etos-franchiser te worden in het Brabantse dorp Deurne. Het drogisterijvak ligt in het verlengde van mijn werk als verpleegkundige dus
ik verhuisde voor deze kans graag met mijn gezin van Friesland naar
Brabant. De bouw van de winkel werd echter uitgesteld waardoor ik
twee jaar in dienst ben geweest bij Etos als assistent winkelmanager.
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Een goede leerschool om het vak en winkelmanagement te leren en
om te zien hoe het moet en hoe ik het liever niet wil als franchisenemer.” De verhuizing naar Brabant beviel haar goed: “De gemoedelijkheid spreekt me erg aan. En je moet het toch overal zelf maken. Mijn
allereerste klant bij Etos zei: ‘Je bent een lief meiske, maar je moet wel
Brabants leren. Dat is goed gekomen”, lacht Mia.
In de 10 jaar die volgenden, groeide het ondernemerschap van Mia
en haar man Ronald Koning uit van een naar vier winkels in Deurne,

reportage

Asten, Eersel en Son en Breugel. In juni kan daarbij nog de Pour Vous
parfumerie in Son en Breugel worden opgeteld en Mia verwacht daar
een mooie synergie met de pas heropende Etos-winkel. “We gingen
van ‘winkeltje spelen’ naar coördinator en manager. Inmiddels heeft
onze onderneming, de KoHo groep, 60 man personeel in dienst. Ik heb
een totaal andere rol gekregen, maar ben de hele dag in de winkels en
hou er nog steeds van om klanten zo goed mogelijk te helpen.”

“Er ontbreekt nu
een belangrijke groep als
Erkend Specialist in Zelfzorg”

Etos-paraplu

Mia en Ronald Koning zijn altijd tevreden geweest met hun winkels
onder de Etos-paraplu. “Nog nooit een alternatief overwogen. Ik zit op
mijn plek bij een sterke franchisevereniging en een bestuur dat dag
en nacht met het reilen en zeilen van de winkels bezig is. Ik vind dat je
trouw moet blijven aan een goed systeem, daarom verbaast het mij
dat niet iedere Etos-franchiser gecertificeerd is als Erkend Specialist in
Zelfzorg. Sommige collega’s zijn er zelfs wars van. Ik geloof juist in de
kracht van het collectief dat wordt vertegenwoordigd door het CBD.
Zo krijg je zaken voor elkaar, zoals blijkt uit het feit dat wij tijdens de
coronapandemie als essentiële winkel open mochten blijven terwijl
andere retailers hun deuren moesten sluiten. Individueel, als ondernemer, ben ik ook blij met de kennis die het CBD deelt. Ik raadpleeg de

website met regelmaat, bezoek congressen en evenementen, maak
gebruik van de scholing en nascholing, gebruik hen als sparringpartner en vind de advieskaarten en risicowaarschuwingen heel handig.
Je geeft je klanten gratis, vanaf je kassa, een waarschuwing mee waar
een heel team van deskundigen achter zit. Zelfs een weekendhulp kan
daarmee overweg en dat is wel zo prettig, je kunt als ondernemer niet
overal tegelijk kunt zijn. Bovendien ben ik er trots op dat ik elk jaar
een sticker op het winkelraam kan plakken, Zo kan ik aan mijn klanten
laten zien dat ik specialist ben in zelfzorg en mijn winkelmanagement
goed op orde heb. Hier kun je terecht voor een goed advies.”

Serieuze gesprekspartner

Juist in de huidige discussie omtrent de geneesmiddelenverkoop,
moet je je sterk profileren als branche, vindt Mia Koning. “Als één blok.
Hoe krachtiger je stem, hoe groter de zeggenschap en hoe serieuzer je
wordt genomen als gesprekspartner.” Financiële verplichtingen, administratieve rompslomp of weinig meerwaarde zien in een certificaat
omdat je al op en top vakman bent… Mia kent de tegenargumenten
van collega-ondernemers, maar vindt ze achterhaald. “Ondernemers
zijn eigenwijs, dat begrijp ik, maar hier snijdt dat geen hout. Ik hoef
als voormalig verpleegkundige mijn kunde toch ook niet te bewijzen?
En veel werk of kosten? Het merendeel van de drogisterijen heeft
nauwelijks omkijken naar hun certificering en dus ook geen kosten.
En als dat wel zo is en er aan de bel wordt getrokken, is het toch goed
dat je erop wordt gewezen dat iets niet in orde is? Het is mij ook wel
eens overkomen dat ik vanwege de personeelsbezetting verbeterpunten had, daar was ik wel even ziek van. Ook omdat je eer een beetje
wordt aangetast. Maar je krijgt ruim de tijd om het recht te trekken
en de auditoren van PCO denken mee en geven deskundige tips. Ik wil
mijn collega’s daarom oproepen om naar de lange termijn te kijken.
Dit zorgt misschien voor discussie en dat is prima, want er ontbreekt
nu een belangrijke groep als Erkend Specialist in Zelfzorg. We hebben elkaar nodig. Zeker nu moeten we op z’n Brabants ‘de koppen bij
elkaar steken’, anders missen we de boot!”
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nieuws

Eerste cursisten
Vakopleidingdrogisterij.nl
van start

Op 17 maart 2022 is Vakopleidingdrogisterij.nl van start gegaan. Een vakopleiding door drogisten, voor
toekomstige drogisten. Vakopleidingdrogisterij.nl is een initiatief van het CBD en doet recht aan de

drogist met een maatschappelijke rol als adviseur in de gezondheidszorg. Hoe ervaren de eerste cursisten
de opleiding?
te kst

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

A

ls medewerker in de drogisterij maak je dagelijks het
verschil en ben je bezig met de gezondheid en het welzijn
van jouw klanten. Dat is niet zomaar iets! Daarom is er een
nieuwe vakopleiding opgezet, gemaakt door de drogisterijsector zelf. De eerste cursisten zijn inmiddels van start gegaan. Bregje
Lander van DA uit Den Hoorn heeft de eerste modules al afgerond en
is heel tevreden over de gebruiksvriendelijkheid en de heldere indeling van de digitale opleiding. “De onderwerpen staan duidelijk onderverdeeld en je krijgt ook tips over de manier van studeren.” Bregje
is een fanatiek student en denkt dat ze de opleiding zeker binnen de
aangegeven tijd af kan ronden. “Het gaat best snel en ben heus niet
elke avond aan het studeren. Dat is juist het prettige van deze digitale
opleiding; je logt in wanneer het jou uitkomt!”

Overzichtelijk en praktisch

Ook Cindy Callaars van DA in Wijk bij Duurstede vindt het prettig dat
je de opleiding kunt volgen wanneer het je zelf goed uitkomt. “Ik studeer als ik er echt zin in heb en dat motiveert enorm. Als ayurvedisch
therapeut ben ik gewend om te studeren naast mijn werk, maar ik
had nog geen digitale opleiding gevolgd. Deze manier van werken be-

Vakopleidingdrogisterij.nl is een initiatief van het Centraal
Bureau Drogisterijbedrijven. De verplichte nascholing voor
(assistent)drogisten via het nascholingsplatform Zorg dat je
Bijblijft sluit hier prima op aan. Vakopleidingdrogisterij.nl bereidt
voor op examinering via Pharmacon. Een diploma van Pharmacon
is wettelijk erkend en geldig voor het drogistenkeurmerk Erkend
Specialist in Zelfzorg.
Opleiding
Verkoper in de Drogisterij
Assistent-drogist*
Toezicht*

Duur (in weken)
17
30
8

Kosten licentie
e 210,e 310,e 190,-

* Na het behalen van Assistent-drogist, volg je Toezicht om Drogist te worden.

valt me heel goed. Juist omdat het digitaal is, kan er veel met video’s
en voorbeeldcases worden gewerkt waardoor de lesstof heel praktijkgericht is.” Cindy heeft al de nodige medische basiskennis en vindt
het prettig dat ze zich nu goed op de aanvullende theorie kan richten.
“Omdat de vakopleiding heel overzichtelijk is, kan ik door de stof heen
scrollen en de theorie eruit lichten die ik nog goed moet doornemen.
Deze opleiding past dus echt bij me, ik denk dat ik het ook eerder af
zal ronden dan de aangegeven tijd. Ik heb niet echt een vaste avond
om te studeren, maar log in als ik zin heb en in de zomer zal ik extra
gas geven. Als ik eenmaal bezig ben, dan wil ik namelijk wel een stip
op de horizon hebben om naartoe te werken.”
Bij Vakopleidingdrogisterij.nl kun je terecht voor de opleidingen
Verkoop in de Drogisterij, Assistent-drogist en Drogist. Jos Jongstra,
directeur CBD: “Wij weten als geen ander welke ontwikkelingen er
zijn in de markt, wat er speelt rondom het thema gezondheid en wat
er allemaal komt kijken bij het werken en het adviseren in de dagelijkse praktijk. De opleidingen zijn altijd actueel en we hebben extra
aandacht besteed aan de inrichting: actuele situaties uit de praktijk,
filmpjes, en waar nodig een coach voor persoonlijke begeleiding.

18

Careality mei 2022

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven / www.drogistensite.nl / www.erkendspecialistinzelfzorg.nl / info@cbd-maarssen.nl / @CBDdrogisterij
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Voor het karretje gespannen?
Enige tijd terug kreeg ik tot mijn verwondering van een oude en goede zakenvriend aan leverancierszijde een berichtje dat ik me voor het karretje liet spannen van de drogisterijsector. Als
adviserend evidence based marketeer zou dat ongeloofwaardig zijn en ben ik daar dus nooit
mee bezig. Inzichten uit robuuste data kunnen echter welgevallig zijn voor een bepaalde partij.
Toch wil ik nu iets persoonlijks zeggen na bijna 40 jaar professionele dienst.

Merendeel Nederlanders weet
onvoldoende over bijwerkingen en
maximale dosering pijnstillers

Landelijk representatief onderzoek vanuit
Info2Action in 2021 heeft aangetoond dat 4 op
de 5 paracetamol gebruikers niet weet hoeveel
men mag slikken. Voor Ibuprofen is dat 2 op de
3. Over Diclofenac weet men meer, omdat het
hier gaat om een kleinere groep (chronische)
goed ingevoerde gebruikers. Enige mate van
proactief advies voor de kassatransactie is
dus noodzakelijk. Advies dat naast winkelpersoonlijkheid al een eeuw een key driver is
voor de zelfstandige drogisterij ondernemer.

Voor de toegang tot volwaardige
zelfzorg heb je de drogist nodig in
Nederland
De beschikbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen per inwoner komt nu overeen met het
gemiddelde van Europa. Daar heb je hier
wel de drogist voor nodig, omdat er maar
1500 apotheken zijn in Nederland (In België
bijvoorbeeld 5500).

Innovatie is gebaat bij een sterke
zelfstandigen sector

De zelfstandige drogist is het portaal voor
innovatie. Op dit moment is het al vrijwel
onmogelijk een nieuw product op de markt te
brengen zonder de torenhoge retailbijdrage,
die bedoeld is voor prijs-actiegeweld om het
gebruik van een totale categorie verder te
stimuleren. Dit heeft al geleid tot versnelde
verschraling van assortimenten en een gebrek

aan keuzemogelijkheden en product beleving.
En dit niet alleen in de drogisterij sector.

Het westen voert een Oostblok
beleid als het gaat om retail

In de jaren 90 hadden we ca 300.000 lokale
succesvolle ondernemende winkeliers. Na de
val van het ijzeren gordijn en de globalisatie
hadden internationale spelers vrij spel om
soms dubieus goedkoper te produceren en
grootschalig belastingen te ontwijken. Er zijn
meer invloeden, maar er ontstond oneerlijke concurrentie. Er is nu nog 15% over van
hetzelfde winkeliersgilde dat je in Nederlandse winkelstraten mocht aantreffen. Het
straatbeeld is hierdoor grijs, voorspelbaar en
uiterst saai geworden. Diversiteit, verrassing,
beleving en ongekende mogelijkheden zijn
steeds moeilijker te vinden in de Nederlandse
winkelstraat.

Ondernemen is de booster voor
professionele weerbaarheid

Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de
zelfstandig ondernemen in retail Nederland
een hachelijke zaak is geworden voor retailers
en leveranciers. Slecht voor deze generatie en
de komende. Mede omdat het nog maar de
vraag is of je je pensioen gaat halen bij een
internationale onderneming in Nederland.
Maar ook omdat het goed is voor je professionele vorming om zelf iets neer te zetten.
Ondernemen is de booster voor professionele
weerbaarheid. Ik hoop dat een Ernst Kuiper
deze zin wel tot zich laat doordringen.
Het lijkt erop dat ondernemers niet gehoord
worden in de politiek. Aan de linkerzijde
maakt men zich druk om procentjes loonverhoging en aan de rechterzijde over de
afschaffing van de dividendbelasting voor de
multinationals. Wanneer gaan we naar het
Malieveld en lekker nu eens zelf files veroorzaken?

Informatie is ontleend uit verschillende
wetenschappelijke publicaties en verschillende
onderzoekprojecten op het gebied van
gezondheid en medicatie bij de consument/
patiënt door mijn bedrijf Info2Action sinds 2012.
jhrutte@info2action.nl

jhrutte@info2action.nl

De mogelijke aanpassing van de geneesmiddelenwet (artikel 62 bekend onder de
veegwet) vind ik uiterst zorgelijk op basis van
feiten, de realiteit en wat gebruikelijk is in Europa. De effecten zullen kwalijk zijn en zullen
inderdaad waarschijnlijk mensen op straat
zetten, het straatbeeld verder verschralen en
de voorziening voor de oude dag in rook doen
op gaan voor veel ondernemers. Op basis van
verschillende losstaande onderzoeken mijn
argumenten op een rijtje:

“Het lijkt erop dat
ondernemers niet
gehoord worden in
de politiek”

Meer weten? Jhrutte@info2action.nl
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HeltiQ: jouw eerste hulp

“Wereld te winnen in
wondverzorging”
In wondverzorging is nog een wereld te winnen in het medicijnenkastje van de
consument, vindt specialist HeltiQ die twee nieuwe innovaties op de markt
brengt. “Er liggen juist nu veel kansen in het uitbouwen van de categorie en
de drogist is daarbij een waardevolle handelspartner. We versterken elkaar
in onze missie om de klant te helpen zelfredzaam te worden”, zegt Erwin
Diekman directeur business development van Koninklijke Utermöhlen.

V

eel consumenten weten niet hoe ze
een wond goed moeten verzorgen
en HeltiQ wil hen samen met de
drogist zelfredzamer maken. Erwin
Diekman: “Veel mensen gaan voor wondverzorging naar de huisarts, terwijl met de

juiste producten en deskundig advies heel
veel wonden zelf verzorgd kunnen worden.
De consument moet alleen weten hóe. Daar
wil Koninklijke Utermöhlen met het merk
HeltiQ bij helpen, wij zorgen met kwalitatieve, professionele producten voor gemak en
ontzorgen zo de consument, maar ook de eerstelijnszorg. In die missie vinden de drogist
en HeltiQ elkaar.”

Sinds 1880

Koninklijke Utermöhlen is als sinds 1880
specialist in wond- en huidverzorging.
“Utermöhlen is de uitvinder van het snelverband en heeft in diverse oorlogen een
prominente rol gespeeld bij wondverzorging,
waarvoor we het predikaat Koninklijk hebben
gekregen. Ondanks deze sterke erfenis en rijke historie zijn we toch altijd wat bescheiden.
Utermöhlen was onder andere onderdeel van
farmaceutische bedrijven, daarna werd het
een familiebedrijf en sinds 2018 staan twee
bevlogen ondernemers aan het roer met een
enorme drive om Utermöhlen verder op de
kaart te zetten. We hebben eerst de focus gelegd op de interne bedrijfsvoering en daarna
hard gewerkt aan de merkpositionering van
HeltiQ, dat op het gebied van EHBO en wonden huidverzorging een van de marktleiders
is. We hebben de producten van HeltiQ met
een duidelijke kleurcodering ondergebracht
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in vier marktsegmenten: EHBO & Sport, Huid,
Zwangerschap en Insecten. Ook een merk
als Bye Bites is nu bij HeltiQ ondergebracht.
Zo kunnen we ons goed concentreren op de
segmenten waarin we sinds 1880 specialist
zijn onder de pay off ‘Jouw eerste hulp’: de
consument is in controle en HeltiQ helpt hen
op weg. Wat dat betreft ondersteunen we
de positie van de drogist als voorportaal van
de eerstelijnszorg actief. In wondverzorging
is nog heel veel mogelijk wat betreft eigen
management. Mits mensen een goede set in
huis hebben en de juiste voorlichting krijgen.
Daar is heel veel te winnen.”

Zelfredzaamheid stimuleren

Utermöhlen werkt hecht samen met een
adviesraad waarin wondspecialisten, artsen
en wondbiologen zitting hebben. Diekman:
“Van hen horen we terug dat opvallend veel
mensen met zelfzorgklachten op het gebied
van wondverzorging bij de huisarts komen,
terwijl ze het ook zelf op kunnen lossen. Van
de 1 op de 6 consulten bij de huisarts die over
zelfzorg gaan, gaat een groot deel van de
vragen over wondverzorging. Een complexe
categorie en als specialist kunnen wij de drogist helpen om de huisarts te ontzorgen. We
hebben de expertise en de producten - van
pleisterstrips en gaaskompressen voor eenvoudige snijwonden tot grote eilandpleisters

interview

HeltiQ introduceert 100% natuurlijke huidolie
HeltiQ is internationaal groot in huidverzorging: het cryoproduct tegen wratten, wat in
Nederland bekend is als HeltiQ Wratweg en HeltiQ Steelwratten Wratweg, is in 54 landen verkrijgbaar. Diekman: “Met dit product zitten we volop in het registratietraject voor de Medical
Devices Regulation (MDR). Ons dossier is uitstekend op orde, we hebben onze claims goed
onderbouwd dankzij alle data die we internationaal op kunnen bouwen, dus we zijn klaar
voor de toekomst en MDR-proof. In het verlengde daarvan hebben we ook het internationale
succes van onze 100% natuurlijke huidolie geschikt gemaakt voor Nederlandse markt.” HeltiQ
Huidolie is ideaal voor de verzorging van littekens, striae of pigmentvlekken. De 100% natuurlijke formule bevat vitamine A en D, werkt vochtinbrengend en hydraterend en is hierdoor ook
geschikt voor de verzorging van de verouderde, gerimpelde of uitgedroogde huid.

die mensen nodig hebben na een operatie of
natte wondverzorging bij brandwonden.”

Stappenplan

Omdat veel consumenten niet weten hoe
ze een wond goed moeten verzorgen, helpt
HeltiQ hen op weg. “We hebben bijvoorbeeld
een helder stappenplan geïntroduceerd. Welk
type wond heb je? Moet je koelen of reinigen,
en hoe doe je dat? Hoe moet je de wond afdekken en hoe kun je deze het beste fixeren?
Dat stappenplan communiceren we op onze
verpakkingen, de schappen in de winkel en op
onze site HeltiQ.nl. Daarbij geven we ook aan
dat de consument de huisarts moet appen of
bellen als hij er niet goed uitkomt. Natuurlijk
is het advies van de goed opgeleide drogist
daarnaast heel belangrijk, maar wondverzorging is als het wat complexer wordt, best
een lastige en kennisintensieve categorie.
Daarom ondersteunen we het advies van
de drogist met het stappenplan, kleurcodes,
POS-materiaal, displays, trainingen en Elearnings.”

Nieuw: Pak en Plak pleisters

Deze zomer introduceert Utermöhlen de
HeltiQ Pak en Plak pleisters. Uit recent onderzoek van Utermöhlen blijkt namelijk dat de
consument zijn pleisters vaak niet gemakkelijk kan vinden en niet eenvoudig zelf kan
aanbrengen. “De pleisters zitten los in een la
of een tas, ze zijn niet binnen handbereik en
je hebt eigenlijk twee handen nodig om de
pleister aan te brengen. Daar hebben we wat
op gevonden. De Pak en Plak pleisters zitten
verpakt in een stevige kaart die je bijvoorbeeld in de keuken of schuur kunt ophangen
of mee kunt nemen. Je trekt de pleister met
één hand uit de verpakking en kan het met
één hand aanbrengen. Tijdens de ontwikke-

lingen hebben we ook feedback gevraagd van
drogisterijen. De Pak en Plak pleister wordt
geïntroduceerd in volwassenvariant en drie
kindervarianten met leuke figuren; de waterafstotende variant komt er ook aan. We zullen
het flink ondersteunen in de media, onder
andere met een tv-commercial in samenwerking met een retailer.”
De vaart zit erin bij Utermöhlen, met innovatie als motor. “We werken samen met
Hogescholen, binden jonge medewerkers,
onderzoekers en ondernemers aan ons en halen hieruit veel inspiratie. Er valt dus nog veel
meer te verwachten van HeltiQ, vooral op het
gebied van wondverzorging.”

Variatie aanbieden

Door een grote variatie in wondverzorging
aan te bieden in de winkel of webshop, weet
de consument dat ze veel van hun wonden
zelf kunnen verzorgen en daarvoor bij de
drogist terechtkunnen, benadrukt Diekman.
“Juist nu biedt deze categorie veel kansen. De
consument heeft twee jaar veel stilgezeten
en komt weer in actie met als gevolg meer
blessures en verwondingen. Bovendien is
wondverzorging is bij uitstek een categorie
waarmee de drogist zich kan onderscheiden. Wondverzorging biedt ook veel kansen
in koppelverkoop, denk bijvoorbeeld aan
ontsmetting of verzorging van de huid of het
litteken achteraf.”
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Sta jij straks aan
het roer van je
eigen DA drogisterij?
Maak de test en kijk of jij het in je hebt!

DA is dé adviseur op het gebied van
gezondheid. Zo helpen we onze klanten
zodat zij dagelijks genieten van een
gezond leven. De drijvende kracht
achter deze aanpak? Gemotiveerde
ondernemers! Een DA drogisterij
runnen doe je namelijk niet zomaar.
Daar is ondernemerschap, passie en
betrokkenheid voor nodig.
Bij DA werken we hecht samen met onze
franchisenemers. Of je nu een eigen winkel
start of met jouw bestaande drogisterij
franchisenemer wordt, je bent en blijft
een zelfstandig ondernemer. Zo profiteer
je van een sterk merk mét de vrijheid om
eigen keuzes te maken!

Wil jij weten of DA een
goede match voor jou is?
Doe dan nu de test!
Scan de code of ga naar

da.nl/over-da/ondernemer-worden-da/doe-de-test

Voel je goed

careview

Marcel Levi spreker tijdens Zelfzorgcongres
Op 16 juni 2022 organiseert het CBD het hybride congres ‘De staat van zelfzorg in Nederland’ in de Verkadefabriek in Den Bosch. Tijdens het congres gaan verschillende sprekers
in op de vraag hoe we in Nederland voor onze eigen gezondheid zorgen. Met het congres
neemt de branche ook afscheid van voormalig CBD-directeur Marten Hummel. Prof. dr. ir.
Liset van Dijk, programmaleider Farmaceutische zorg van Nivel (het Nederlands Instituut
voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) stelt voor het congres een rapport op over de
staat van zelfzorg in Nederland en zal dat uitgebreid toelichten. Iris de Vries, huisarts,
leefstijlarts en voorzitter van Vereniging Arts en Leefstijl gaat als huisarts en leefstijlarts
in op het onderwerp leefstijlgeneeskunde, wat zij veelvuldig toepast in de spreekkamer.
Deze ervaringen gebruikt ze in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars, gemeenten
en andere stakeholders in de zorg, om het grote belang van voeding en leefstijl op de
agenda te zetten. Onlangs werd bekend dat ook Prof. dr. Marcel Levi spreker is bij het
congres. Levi was CEO van het University College London Hospitals (UCLH) en jarenlang bestuursvoorzitter
van het Universitair Medisch Ziekenhuis in Amsterdam. Ook is hij hoogleraar Geneeskunde en internist bij
het Amsterdam UMC. Tegenwoordig is Levi voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij geeft regelmatig commentaar op de gezondheidszorg in Nederland en zal tijdens
het congres inzoomen op zelfzorg. Mis dit congres niet en schrijf je in als online deelnemer via www.
de-eerstelijns.nl/online-congres-de-staat-van-zelfzorg-in-nederland. Heb je een persoonlijke uitnodiging
ontvangen? Schrijf je dan snel in als bezoeker van het congres want het aantal plaatsen is beperkt.

De zelfzorgmarkt in cijfers

NCV-reactie op rapport
Plastic Soup Foundation
De NCV heeft in een reactie op het rapport ‘Plastic, the hidden beauty
ingredient’ benadrukt dat cosmetische producten die veilig zijn voor
zowel de consument als het milieu een absolute prioriteit zijn voor de
cosmetica-industrie. “De industrie neemt het probleem van microplastics zeer serieus en kijkt naar effectieve en op wetenschap gebaseerde
oplossingen. De Europese wetgever werkt aan een verbod op het
gebruik van microplastics in producten. Hierin is voor microplastics
een zorgvuldig wetenschappelijke definitie opgenomen. De definitie is
opgesteld door het Comité voor Risicobeoordeling (RAC) en het Comité
sociaaleconomische analyse (SEAC), beiden samengesteld uit onafhankelijke vooraanstaande Europese wetenschappers. Alle belanghebbenden, waaronder prominente wetenschappers en NGO’s, hebben hierop
commentaar geleverd. De experts van ECHA zijn van mening dat op
basis van al het geleverde bewijs dat het risico voor het milieu wordt
gevormd door microplastics: kleine, vaste en persistente plastic deeltjes.
Andere deeltjes worden niet als microplastics beschouwd. De cosmetica-industrie heeft vertrouwen in de expertise van de RAC en SEAC en
zet alles in het werk om het microplastics probleem op te lossen.”

In 2021 is de omzet van de zelfzorgmarkt volgens Neprofarm stabiel
gebleven ten opzichte van 2020. De totale omzet voor de zelfzorgmarkt in 2021 bedroeg 841 miljoen euro (in 2020 was dit 836 miljoen). De meeste zelfzorgmiddelen worden nog steeds verkocht in
de drogisterij (77,3%), gevolgd door de supermarkten (14,7%) en de
apotheken (8%). De verkoop van zelfzorgproducten in drogisterijen is
in 2021 licht gestegen (2,6%). De verkoop in de apotheken en supermarkten is daarentegen gedaald met respectievelijk -11,8% en -1,7%.
Op Neprofarm.nl is een gedetailleerd overzicht te vinden. Daar is ook
informatie te vinden over de actie ‘Voorjaarsschoonmaak: denk ook
aan je medicijnkastje!’ waarmee Neprofarm wijst op het belang van
het controleren van de houdbaarheid van de zelfzorggeneesmiddelen
die de consument in huis heeft en de consument krijgt tips over het
milieuvriendelijk weggooien van deze middelen.
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Drogist Josine Hageman (Kruidvat)
Beste Zelfzorgadviseur 2022
Josine Hageman van Kruidvat ’s-Heerenberg is op 6 april 2022 verkozen tot
Beste Zelfzorgadviseur van Nederland 2022. Zij ontving de award uit handen
van presentatrice Tanja Jess en IVM-directeur Ruud Coolen van Brakel.

D

e verkiezing tot Beste Zelfzorgadviseur werd dit jaar
groots gevierd. CBD-voorzitter Ed van de Weerd gaf het
tijdens zijn voordracht op de feestelijke finale al aan:
“We hebben een aantal bijzondere jaren achter de rug.
We konden ons bewijzen als cruciale beroepsgroep en daar zijn we
met z’n allen goed in geslaagd. Daarom verdienen de medewerkers
in de drogisterij allemaal letterlijk een podium.” Het feest werd gevierd bij InnStyle in Maarssen met ruim 120 branchegenoten en de
uitzending werd online gevolgd door nog eens 150 geïnteresseerden. De aanwezigen werden ontvangen op de rode loper en verrast
met een handgeschreven briefje van complimentendames.
Met de verkiezing wordt de drogist die zijn of haar klanten het
beste adviseert over gezondheid en het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen in het zonnetje gezet. Kennis en deskundig advies
staan centraal, want goed advies bij zelfzorg is belangrijk. Alle
drogisten samen geven maar liefst 64 miljoen gezondheidsadviezen per jaar en helpen Nederland daarmee zo gezond en vitaal
mogelijk te blijven.
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Tanja Jess fan van drogist

Onder luid gejuich van haar collega’s kreeg drogist Josine Hageman haar award uitgereikt door presentatrice Tanja Jess, die zelf
ook groot fan is van de drogist: “Wat heerlijk dat jullie open waren
de afgelopen twee jaar, dat was voor mij als shopverslaafde echt
een uitje!” Alle (assistent)drogisten kunnen jaarlijks meedingen
naar de titel Beste Zelfzorgadviseur. De kandidaten maken toetsen
over zelfzorggeneesmiddelen en krijgen een mystery shopper op
bezoek. Als laatste verschijnen de finalisten voor de vakjury onder
leiding van Ruud Coolen van Brakel, directeur van het instituut
Verantwoord Medicijngebruik. Tijdens de finale werd een compilatievideo getoond van het jurygesprek, altijd een spannend
onderdeel. “In het kader van veilig medicijngebruik is de drogist
een belangrijke beroepsgroep”, zegt Coolen van Brakel tijdens de
uitreiking. “Jammer dat er vanuit de overheid weer wordt geknabbeld aan de status van de drogist. Dat komt de volksgezondheid
niet ten goede.” De winnares van 2021, Connie Verheijen van Etos,
vertelde wat je als winnaar allemaal kunt verwachten: “Ik kreeg

BZZA 2022

de theorie en het is terecht dat haar klanten vertrouwen hebben
in haar sterke advies. Marre is een enorme vakvrouw die met haar
vrolijkheid en kennis veel vaste klanten helpt en Jeanet heeft echt
een klantgerichte houding waarbij ze goed doorvraagt.

Juryrapport

veel aandacht van Etos, heb in de krant gestaan en mijn klanten
kwamen de winkel in om me te feliciteren. Ook ben ik door het
CBD benaderd om in het deskundigenpanel mee te denken en heb
ik mee mogen werken aan de Vakopleidingdrogisterij.nl van het
CBD.”
Zangeres Janneke Jager zong tijdens de finale een aantal hilarische
liedjes over de drogist en de online kijkers konden actief aan het
programma meedoen met de selfiechallenge, wordcloud en chat.
Tanja Jess sprak de avond vakkundig en enthousiast aan elkaar en
deelde ook even wat selfietips.

Josine is volgens het juryrapport een ‘slimme dame’ die niet alleen het juiste advies geeft over geneesmiddelen en kleine kwalen, maar ze geeft ook spontaan leefstijltips en weet wanneer ze
iemand moet doorverwijzen naar de huisarts. “Als drogist draag
ik graag mijn steentje bij aan de gezondheid van mijn klanten. Het
is geweldig dat ik daarmee in de prijzen ben gevallen en een jaar
lang als ambassadeur dit mooie beroep mag vertegenwoordigen”,
zegt Josine die een reischeque twv 1.250 euro in de wacht sleepte.
Josine werd de volgende dag in haar winkel gefeliciteerd door de
directie en kreeg aandacht van diverse (regionale) media. “Ik had
niet verwacht dat ik zou winnen en al helemaal niet dat ik achteraf zo in de belangstelling zou staan. Het meedoen aan de verkiezing is een fantastische belevenis en ik zou het iedereen aanraden
om mee te doen!”
Wil je volgend jaar ook kans maken op de eretitel en mooie prijzen?
Geef je dan via drogistensite.nl op voor de verkiezing Beste
Zefzorgadviseur 2023!

De finalisten, die alle vijf een fotoshoot kregen nadat ze langs visagie en de kapper waren geweest, wachtten in spanning de uitslag
af. Josine kwam na alle rondes als winnaar uit de bus. De overige
finalisten waren zelfstandig drogist Marre Bax, Jeanet Lens van
Trekpleister, Ingrid Mulder van Etos en Monique Huiberts van DA.
Monique is echt een parel in haar vak en bij haar draait alles om
de gezondheid van haar klanten. Ingrid is goed op de hoogte van

Omschrijf in 1 woord waarom voor
jou alle drogisten winnaars zijn!
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De stand van zaken
Careality informeert u periodiek via IRI over de marktontwikkelingen in de drogisterijsector en
de concurrerende positie ten opzichte van de supermarkt op drogmetica.

“O

p het eerste gezicht gaat de drogist voor de wind als
het gaat om de zelfzorgomzet. Een en ander wordt
vertroebeld door de enorme omzetstijging van de
mondkapjes. De UAD categorieën hebben het ook
zeer goed gedaan (pijnstilling en verkoudheid). Op het gebied van
VMS zien we de drogist dalen. Hier zag Info2Action vorig jaar ook al
een sterkere trend in de online en natuurwinkelkanalen. Aangetekend
moet worden dat de drogist in 2021 een record omzet boekte binnen
VMS, aangevoerd door Vitamine D en magnesium.
Zorgwekkender is de totale omzetontwikkeling op het gebied van
persoonlijke verzorging. Het supermarkt kanaal heeft hier tijdens
de coronacrisis wat omzet weggesnoept, maar staat nu ook fors in
de min. Via Info2Action consumentenonderzoek zien we wel sterke
omzetstijgingen bij de online winkels van Kruidvat, Etos en Bol. Dit is

hier niet mee genomen. Desalniettemin zien we een groei van 10%
over het eerste kwartaal betreffende onderstaande closed group die
ca 50% van het drogisterij assortiment vertegenwoordigd en is samengesteld uit de competitieve categorieën die we veelal ook in het
supermarkt kanaal aantreffen.”
Deze bijdrage wordt verzorgd door Eefje Biermans van IRI en Joop Rutte van
Info2Action. Eefje is deze maand verhinderd en zal volgende editie een toelichting geven op de verschillende persoonlijke verzorging ontwikkelingen.

IRI Infoscan verricht onder andere representatieve registraties van de scanningverkopen bij drogisterijen en supermarkten en combineert deze data met
voorspellende analyses. IRI is een wereldwijde, toonaangevende speler voor ondernemingen in FMCG, health & persoonlijke verzorging en retailers.

Pharmacon, daar worden drogisten wijzer van

Met onze
proefexamens
slaag je sneller
✔ 1.719 diploma’s uitgereikt in 2021

✔ Erkend door het ministerie van VWS

pharmacon.nl

column

Boete of vergoeding als je
uitzendkrachten in dienst neemt?

Voor de beantwoording van deze vraag is
het belemmeringsverbod in de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs (‘Waadi’)
van belang. Art. 9a Waadi komt erop neer dat
degene die arbeidskrachten ter beschikking
stelt, geen belemmeringen in de weg legt voor
de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop. Elk beding in strijd hiermee is
nietig, met uitzondering voor het geval er een
redelijke vergoeding is verschuldigd voor diensten in verband met de terbeschikkingstelling,
werving of opleiding van de arbeidskracht.
Op grond van het belemmeringsverbod mag
een uitzendorganisatie een uitzendkracht
niet houden aan een concurrentie-/relatiebeding wanneer die uitzendkracht een rechtstreekse arbeidsovereenkomst heeft gesloten
met de opdrachtgever na het einde van de
opdrachtovereenkomst tussen de uitzendorganisatie en de opdrachtgever. Een in de
uitzendovereenkomst of arbeidsovereenkomst opgenomen relatie-/concurrentiebeding is nietig op grond van art. 9a Waadi, het
gaat in dit voorbeeld om een belemmerend
beding tussen een werknemer en de uitzendorganisatie. Algemeen wordt aangenomen
dat de Waadi een ruim toepassingsbereik
heeft. Zowel een tussen de uitlener en een
werknemer overeengekomen concurrentie-/
relatiebeding, als indirecte belemmerende
(boete)bedingen in bijvoorbeeld de algemene
voorwaarden tussen uitlener en inlener vallen in beginsel onder art. 9a Waadi.

Belemmeringsverbod?

In de literatuur en rechtspraak wordt aangenomen dat naast de werknemer ook de
inlener (de retailondernemer) in relatie
tot de uitlener een beroep toekomt op het
belemmeringsverbod in geval de inlener een
rechtstreekse arbeidsovereenkomst sluit met
de betrokken werknemer. In deze situatie is

de inlener géén contractuele boete of schadevergoeding verschuldigd aan de uitlener
vanwege overtreding van het verbod in de
opdrachtovereenkomst tussen uitlener en
inlener. In de praktijk komt het geregeld voor
dat uitzendorganisaties algemene voorwaarden hanteren met afschrikwekkende boetebedingen en schadeclaims – die nietig zijn op
grond van het belemmeringsverbod - in geval
de inlener een rechtstreekse arbeidsovereenkomst sluit met de werknemer na het einde
van de uitzendovereenkomst tussen deze
werknemer en de uitzendorganisatie.

Redelijke vergoeding  

Staat de uitzendorganisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan inlenende opdrachtgevers dan met lege handen
wanneer de werknemer een rechtstreekse
arbeidsovereenkomst sluit met de inlener?
Op grond van art. 9a lid 2 Waadi is de enige
uitzondering op de nietigheidssanctie een
beding tussen de uitlener en de inlener op
grond waarvan de uitlener een redelijke
vergoeding ontvangt van de inlener voor
de door de uitlener verleende diensten in
verband met de terbeschikkingstelling,
werving of opleiding van de desbetreffende
arbeidskracht. Wat een redelijke vergoeding
is, wordt niet in de Waadi zelf toegelicht. In
de parlementaire geschiedenis staat dat de
redelijkheid van een dergelijke vergoeding
kan worden beoordeeld aan de hand van de
volgende gezichtspunten: (i) wat in de markt
gebruikelijk is; (ii) de kosten die zijn gemaakt
en (iii) de duur van de terbeschikkingstelling.
In geval van een door de uitzendorganisatie
te starten procedure tegen de inlener ligt het
op de weg van de uitzendorganisatie om de
hoogte van de redelijke vergoeding handen
en voeten te geven.

“Op grond van het
belemmeringsverbod
mag een uitzendkracht
niet worden
gehouden aan een
concurrentiebeding”

Robbert Kraaijvanger is gespecialiseerd in
ondernemingsrecht en vastgoedrecht met
specifieke focus op bestuurdersaansprake
lijkheid en insolventierecht. Robbert is
praktisch en betrokken en heeft oog voor
de commerciële belangen van zijn cliënten
zowel binnen als buiten de rechtszaal.

Meer informatie?
Mr. drs. Robbert Kraaijvanger,
advocaat bij Van Odijk Advocaten
te Utrecht (030-251 64 24,
rkraaijvanger@vanodijk.nl).

rkraaijvanger@vanodijk.nl

Volgens het CBS hebben ongeveer 1,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Deze groep
heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Tot de
flexwerkers behoort een grote groep uitzendkrachten die door uitzendorganisaties uitgeleend
worden aan onder meer retailondernemers. Hoe zit het met het beding van de uitzendorganisatie
dat de opdrachtgever verbiedt om uitzendkrachten in dienst te nemen?
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Careality Care Award Event 2022

Uitreiking Care Awards
eindelijk weer live gevierd
Op 10 maart 2022 mochten we de Careality Care Awards weer live uitreiken. Ruim 130 leveranciers en
retailers kwamen naar de Landgoederij in Bunnik om dit eerste live event sinds twee jaar van de branche
bij te wonen.

D

e Care Awards werden dit jaar gepresenteerd door oudhuisarts Tom van ’t Hek en presentatrice en illusionist
Sabine van Diemen. Sabine opende het event met een
interview met CBD-voorzitter Ed van de Weerd, die inging
op de twee hectische jaren die de branche achter de rug heeft. “Mede
dankzij de hechte samenwerking met de leveranciers die hier vanavond aanwezig zijn, hebben we onze rol als cruciale sector sterk in
weten te vullen en een nieuwe doelgroep naar de drogisterij getrokken.”

Samenwerking vieren

Juryvoorzitter Niek Schipper “De Care Awards draaien om de beste
productinnovaties. Met bijna 3.000 winkelpunten en groot online
kanaal is de drogist hét punt om introducties succesvol op de markt
te brengen. De afgelopen jaren was het moeilijker dan ooit om het
klantgedrag te voorspellen, dus er werd nogal wat gevraagd van
retailer en leverancier. Het Care Award Event is de gelegenheid om die
samenwerking te vieren.” Tijdens het event werd dan ook volop tijd
gemaakt om onder genot van een hapje en een drankje eindelijk weer
eens live te netwerken.

Winnaars bepalen

Hoe worden winnaars van de Care Awards bepaald? De lezers van
Careality kiezen eerst uit alle innovaties van 2021 hun favorieten;
dit jaar stemden ruim 400 lezers. Daar komen vier genomineerden
per categorie uit voort. Vervolgens komt de vakjury bij elkaar om de
winnaars te bepalen op basis van wegingsfactoren zoals mate van innovatie, verrijking van de categorie, verwachte levensduur, samenwerking drogisterij, lef, duurzaamheid en het verhogen van de gebruiksmomenten.

De winnaars van 2022 zijn:

• Haarverzorging: Zarqa Sensitive Srub Shampoo
• VMS & Gezondheidsproducten: A.Vogel Ontstoken Ogen
Oogdruppels
• Zelfzorg: Bronchostop Direct Nacht 5-in-1
• Gezichtsverzorging: Nivea Cellular Luminous 360
• Lichaamsverzorging: Kneipp Good Night
• Beauty: Maybelline Sky High Mascara
• Mondverzorging: Sensodyne Repair & Protect
• Endurance Award: Garnier Loving Blends
• Oeuvre Award: Beiersdorf
Op de volgende pagina’s stellen de winnaars zich voor.

Meerwaarde drogist

De vakjury betrad een voor een het podium om de winnaars van dit
jaar bekend te maken. Tussen de uitreikingen door, ging Tom van ’t
Hek met CBD-directeur Jos Jongstra in gesprek over de meerwaarde
van de drogist als voorportaal van de eerstelijnszorg. Van ’t Hek
herkende als oud-huisarts het feit dat veel consults in de praktijk over
kleine kwalen gaan die de consument ook met zelfzorg op kan lossen. “Jullie hebben je de afgelopen jaren sterk bewezen en dat is een
mooie basis om op voort te bouwen en je positie te claimen.” Jongstra gaf aan dat de branche zich zeer positief ontwikkelt, maar dat de
wijziging in de Geneesmiddelenwet hem wel buikpijn bezorgt. “Als je
de advisering van de drogist in de winkel vervangt door een anonieme
tablet, neem je een onverantwoord risico”, een uitspraak die oud-huisarts Van ’t Hek van harte ondersteunt.

Endurance en Oeuvre Award
De jury van de Care Awards bestaat uit:
• Niek Schipper, buying director A.S. Watson Health & Beauty
Benelux (juryvoorzitter)
• Matthieu Moons, directeur Merchandising en Promo Etos
• Christa van Herk, unitmanager NDS
• Jan Bouwman, directeur Holland Pharma
• Joop Rutte, directeur info2action
• Marloes Koenen, category manager Unipharma
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Na de uitreiking van de Care Awards in de verschillende categorieën,
was het tijd voor de toekenning van de nieuwe Endurance Award
voor een innovatie die al jaren sterk op het schap staat en de Oeuvre
Award, voor een bedrijf dat zich jarenlang heeft bewezen als sterke
partner voor de drogisterijbranche. De Endurance Award werd toegekend aan Garnier Loving Blends. En Beiersdorf mocht na de voormalige winnaars A.Vogel (2016), L’Oréal (2017), GSK (2018) Henkel (2019),
Perrigo (2020) en Vemedia (2021) de felbegeerde Oeuvre Award in
ontvangst nemen.

Careality Care Award Event 2022
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Care Award Gezichtsverzorging & Oeuvre Award 2022

Beiersdorf

De toekenning van de Oeuvre Award levert elk jaar de nodige discussies op. Beiersdorf, sinds jaar en dag
een sterke partner van de drogisterij, zat al een tijd in de runnig en viel dit jaar op met twee sterke
nominaties voor Labello en NIVEA. De vakjury was dus vrij snel overtuigd: Beiersdorf is de terechte winnaar
van de Oeuvre Award 2022.

“D

eze prachtige oeuvre award is voor ons, als bedrijf
dat al meer dan 140 jaar bestaat, extra speciaal. Het
onderstreept dat we nog steeds relevant zijn, zowel
voor onze consumenten als onze handelspartners”,
zeggen countrymanager Benelux Karin de Koning en Anne-Loes Theeuwes, head of shopper & customer marketing.
Beiersdorf heeft volgens Karin de Koning een zeer intensieve samenwerking met haar handelspartners. “Vooral Het drogisterijkanaal is
belangrijk voor ons, aangezien wij de meerderheid van onze omzet
samen met drogisterijen doen.
Daarbij kijken we samen met de handel hoe we de shoppers het beste
kunnen bedienen en de categorieën kunnen laten groeien in waarde.”
Anne-Loes Theeuwes: “De categorieën waarin wij opereren, hebben een
hoge innovatiedruk en die trend past goed bij onze bedrijfsvoering. Wij
willen steeds onze producten verbeteren en consumenten helpen met
hun huidproblemen. Beiersdorf verrast de consument al 140 jaar en de
wensen en behoeften van onze consumenten staan altijd centraal.”

Traditie in sterke innovaties

De Lipoils van Labello en NIVEA Cellular Luminous Anti-spot die dit
jaar voor de Care Awards waren genomineerd, maken onderdeel uit
van Beiersdorf’s lange traditie in sterke innovaties. Karin de Koning:
“Zo introduceerden we in 1975 als eerste zonnebrand met SPF en
waren wij ook het eerste merk dat Q10 toepaste, een huideigen coenzym dat huidveroudering tegengaat. Met NIVEA Luminous 630
hebben we weer een nieuwe game-changer op de markt gebracht die
nu ook is bekroond met een
Care Award. Na 10 jaar eigen
onderzoek hebben we met dit
product een gepatenteerde
formule gebracht die pigmentvlekken zichtbaar vermindert.
Een oplossing voor een relevant
probleem waarmee de meeste
consumenten wel eens te
maken krijgen - in dit geval veroorzaakt door zwangerschap,
blootstelling aan de zon, acne
of ouderdom. We wisten dat
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Jurylid Niek Schipper, Jochem Smits van Oyen, Jennifer Meerwaldt en
Robert van Kampe
we met deze innovatie een sterke kandidaat hadden om in aanmerking te komen voor de Care Awards, maar we waren ons ook zeker
bewust van de sterke concurrentie. We zijn daarom extra trots dat we
de award in ontvangst hebben mogen nemen! De NIVEA Luminous
630 lijn blijft een grote focus van NIVEA en we kijken er naar uit om
het succes verder door te zetten. Het inspelen op een relevante consumentenbehoefte is essentieel voor succesvolle innovaties. Verder
is duurzaamheid een belangrijke pilaar voor onze langetermijnvisie,
verwoord in onze duurzaamheidsagenda, ‘Care Beyond Skin’. We hebben tenslotte slechts 1 huid, en leven op 1 planeet: waar we samen
voor moeten zorgen. We zetten momenteel flinke stappen op gebied
van CO2 en doen meer met minder plastic.”

1 NIVEA product per huishouden

Beiersdorf vindt het belangrijk om er te zijn voor haar consumenten,
in alle fasen van hun leven. Anne-Loes Theeuwes: “En we beseffen dat
de behoeften van onze consumenten onderling kunnen verschillen
of door de jaren heen veranderen. Daarom bieden wij een breed scala
aan producten en categorieën aan, en investeren volop in educatie
aan consumenten over onze producten en categorieën, zodat we hen
kunnen helpen om de juiste keuze te maken. Met deze merkinvesteringen zorgen we er niet alleen voor dat we een hoge merkbekend-
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Overzichtelijk schap

Anne-Loes Theeuwes: “Het is een uitdaging om samen met de handel
het schap simpel en overzichtelijk te houden voor onze shoppers binnen die wirwar aan producten en het promogeweld dat deze categorie
kent. We zien dat er de laatste tijd bij de drogist meer ruimte komt voor
communicatie en uitleg, een positieve ontwikkeling. Hiermee kunnen
we onze shoppers opleiden en verleiden. Wat soms minder goed gaat, is
dat onze handelspartners soms keuzes maken die de categoriewaarde
verkleinen in plaats van vergroten, bijvoorbeeld merken naast elkaar in
promotie die gelijke consumenten aantrekken; of diepe stunt promoties
die enkel gericht zijn om klanten te trekken, maar geen waarde maximaliseren. En er is op het gebied van verleiding nog wat ruimte voor verbetering. Shoppen is namelijk leuk, vooral voor persoonlijke verzorging!

Value for money

heid (awareness) en overweging (consideration) creëren, maar dat we
consumenten ook verder begeleiden door de funnel die uiteindelijk
leidt tot het doen van een aankoop. Met als gewenst resultaat: minimaal 1 NIVEA product per huishouden in Nederland.”

Categorievisie

In het juryrapport spreekt de jury haar waardering uit voor Beiersdorf’s visie op de categorie en de bijbehorende schappenplannen.
“Het is extra fijn om te merken dat datgene waar grote, multidisciplinaire teams intern aan werken, ook extern wordt gewaardeerd”, zegt
Karin de Koning. “Onze visie voor de categorie gezichtsverzorging is
dat we de consument willen assisteren om de juiste producten, passend bij zijn of haar behoeften, te laten gebruiken. Het is een complexe categorie met veel verschillende producten, alleen al van onszelf
maar ook van alle andere merken. Het gevaar is dat de shopper op een
gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Als marktleider is het onze taak om ervoor te zorgen dat wij dit vergemakkelijken.
Dit doen we door te focussen op educatie aan consumenten. Hierbij
kun je denken aan educatie over leeftijd, huidtype, routine en volgorde
van gebruik. Dat zie je terug in de schapadviezen. Het is een kwestie
van goed begrijpen wat er voor de retailer belangrijk is en hoe wij
hieraan als merk een bijdrage kunnen leveren.”

Zeker in tijden van inflatie is NIVEA bij uitstek de value for money
partner voor de handel om shoppers aan zich binden, benadrukt
Karin de Koning tot slot. “Daarnaast zien ook wij een hoge stijging
van materialen en productkosten, dit zorgt voor een uitdaging in onze
bedrijfsvoering en wij zoeken samen met onze handelspartners naar
een duurzame oplossing om ook in de toekomst een betrouwbare
partner te blijven.”

JURYRAPPORT

Deze innovatie was volgens de jury echt raak, bij alle drogisterij
formules. De succesvolle toevoeging aan een sterk merk is
in samenwerking met de drogisten gelanceerd en heeft een
verrassend grote doelgroep aangesproken.
De winnaar is… NIVEA Cellular Luminous 630, Beiersdorf

JURYRAPPORT

De Oeuvre Award wordt dit jaar toegekend aan een bedrijf dat al
jaren een sterke partner is voor de drogisterij. Dit bedrijf ondersteunt de positie van de drogist actief met een sterke visie op de
categorie en vakkundig schapadvies. Dit jaar spelen zij zich weer
sterk in de schijnwerpers met twee nominaties, waarvan één Care
Award.
De winnaar is… Beiersdorf
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Endurance Award

durance

Garnier Loving Blends, L’Oréal
Welke introducties zijn na jaren nog steeds succesvol? De jury reikte dit jaar met veel plezier de eerste
Endurance Award uit aan een voormalige winnaar of genomineerde die nog steeds sterk staat op het
schap. Garnier Loving Blends van L’Oréal werd unaniem als winnaar gekozen.

“W

e kijken altijd met respect naar de activiteiten
en lanceringen van de concurrent, dus we zijn
blij verrast dat we deze bijzondere award in
ontvangst mogen nemen”, zegt Sander van
Nes, commercial director Benelux. “Garnier Loving Blends is in relatief
korte tijd het nummer 3 haircare merk in Nederland geworden en het
is een belangrijk merk in ons portfolio. Dit succes hebben we mede te
danken aan de goede samenwerking met onze handelspartners. We
weten elkaar elk jaar weer uit te dagen en te overtuigen dat we Loving Blends blijvend moeten ondersteunen. Het merk heeft een goede
match met de Nederlandse consument, die waardering heeft voor de
natuurlijke ingrediënten en de duurzaamheid die het merk nastreeft,
plus Loving Blends doet ook gewoon wat het belooft.”

Duurzaamheid toegankelijk maken

Loving Blends maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke ingrediënten, de verpakking bestaat uit 100% gerecycled plastic en het
merk is goedgekeurd door Cruelty Free International. Van Nes: “Loving
Blends is een toegankelijk merk dat een breed publiek aanspreekt
en op een laagdrempelige manier een natuurlijke oplossing binnen
haarverzorging beschikbaar maakt. Garnier en Loving Blends onder
Garnier vertegenwoordigen de meest duurzame tak binnen ons portfolio en we hebben deze propositie de afgelopen vijf jaar actief ondersteund. Zo introduceerden we twee jaar geleden de Loving Blends
shampoobar waarbij geen verpakking hoeft te worden gebruikt voor
de bewuste consument die oog heeft voor duurzaamheid. En we
hebben recent de No Rinse Conditioner gelanceerd; een conditioner
die niet uitgespoeld hoeft te worden en zo bijdraagt aan de actuele
kwestie van minder waterverbruik. Met deze stappen maken we duurzame verzorgingsproducten voor een grote doelgroep gemeengoed.
Voor een groot merk is het moeilijker om duurzaamheid te realiseren,

JURYRAPPORT

De winnaar van deze eerste Endurance Award won in 2017 bij de
eerste stappen op de Nederlandse markt direct een Care Award.
Het jonge merk is in korte tijd uitgegroeid tot het 3de merk in
Nederland en het succes wordt nog steeds sterk ondersteund
met duurzame innovaties.
De winnaar is… Garnier Loving Blends, L’Oréal

Kerim Genya, Sander van Nes en jurylid Joop Rutte
dus we zijn heel trots op wat we met Garnier Loving Blends hebben
bereikt. Door transparant te communiceren en je onderscheidende
waarden goed duidelijk te maken, blijft deze lijn succesvol.”

Groeimogelijkheden

Sander van Nes geeft aan dat hij nog veel groeimogelijkheden ziet
voor Loving Blends in Nederland. “In de ons omringende landen is
dit merk een nog groter succes. In België, waar het bekend staat als
Garnier Ultra Doux, is het zelfs het nummer 1 merk in haarverzorging.
We willen de komende vijf jaar dus nog zeker grote stappen zetten
om Garnier Loving Blends ook in Nederland verder te laten groeien.
Dat bereik je door steeds te blijven onderzoeken of we de consument
op de juiste manier aanspreken en aan hun verwachtingen voldoen.
Samen met sterke innovaties zoals de No Rinse Conditioner en de
shampoobar heb ik er alle vertrouwen in dat Garnier Loving Blends
blijft doorgroeien. Die groei bereiken we niet zonder de hechte
samenwerking met onze handelspartners. We hebben we al grote
stappen gezet op het gebied van assortiment en second placement
en kunnen elkaar nog beter kunnen vinden in het aanspreken van
de consument online en op de winkelvloer, ook om de inspanningen
van L’Oreal op het gebied van duurzaamheid tussen de oren van de
consument te krijgen.”
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A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen - A.Vogel

dheidsp

ro

De award die A.Vogel in ontvangst nam in de categorie VMS & Gezondheid is alweer de zevende Care
Award voor het bedrijf. De vakjury sprak haar waardering uit voor de sterke toevoeging ‘Oogdruppels
ontstoken ogen’ aan de opvallende lijn voor oogproblemen van A.Vogel. “Dit product was nog maar net
voor de verkiezing geïntroduceerd, maar de sterke en unieke claim gaf ons het vertrouwen dat het goed
zou worden ontvangen”, zegt manager trade marketing Patrisja Mintjes.

D

e oogdruppels voor ontstoken ogen is voor A. Vogel één
van de belangrijkste innovaties van het afgelopen jaar.
Patrisja Mintjes: “Oog is een segment waarin nog wel penetratie kan worden behaald. Enerzijds door bewustwording voor de categorie; veel mensen hebben namelijk oogklachten,
maar kopen nu nog geen product. Anderzijds kan de markt groeien
door oplossingen voor oogklachten toe te voegen waarvoor nog geen
product op de markt is en daar spelen we met de A.Vogel Oogdruppels ontstoken ogen direct op in.” Retailers waren enthousiast en wilden het direct opnemen en ook de consument pikt de druppels tegen
ontstoken ogen volgens productmanager Gisella van Oene goed op:
“Dat zien we direct terug in de eerste aankopen na introductie, het is
nu al het nummer 3-product in de oogmarkt.”

Jeroen Celie, Patrisja Mintjes en jurylid Marloes Koenen

Serieuze klacht

A.Vogel is trots dat zij voor de zevende keer op rij een Care Award
mogen ontvangen en dat de drogisterij hun innovaties zo hoog waardeert. Mintjes: “Het feit dat A.Vogel een lokaal bedrijf is met eigen
tuinen en een fabriek in Elburg, maakt dat we snel kunnen innoveren.
Daarnaast is ‘natuurlijk’ echt een trend, waardoor veel consumenten
openstaan voor natuurlijke productinnovaties.” De propositie ‘natuurlijk’ is volgens A.Vogel absoluut een belangrijk aspect bij oogverzorging; het gaat immers om je ogen, een serieuze klacht waarmee
je voorzichtig wilt omgaan. Van Oene: “Mensen zoeken daarom een
betrouwbare, natuurlijke oplossing die ze kunnen toepassen zonder
de huisarts te bezoeken.”

Van huisarts naar drogist

Van Oene: “Uit consumentenonderzoeken* bleek dat ontstoken ogen
naast droge, branderige ogen een veelvoorkomende klacht is. Maar
er was tot op heden nog geen oplossing bij de drogist voorhanden,
terwijl het wel een klacht is die als zeer hinderlijk wordt ervaren. Als
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Droge ogen

Zeer droge ogen
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Zeer droge ogen

Ontstoken ogen

2

Jeukende ogen

Gezondheidsproduct o.b.v. zink 2Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing

oogexpert zijn wij op zoek gegaan naar een product dat aansluiting
vindt bij deze behoefte
van de consument. Een product dat werkt bij
ANL22375-OPMAAK-SFEERBEELD-OOG.indd 1
ontstoken ogen en waarvoor de consument niet meer direct naar de
huisarts hoeft te gaan, maar ook gewoon bij de drogist terechtkan.”

A.Vogel expert bij diverse oogklachten

A.Vogel biedt op dit moment al een oplossing voor de grootste oogklachten: droge ogen, zeer droge ogen, ontstoken ogen, jeukende ogen
bij hooikoorts, ooggel voor langdurig droge ogen (ook na operaties) en
tabletten om de conditie van de ogen te ondersteunen. Onderzoek*
toont aan dat ontstoken ogen (naast droge, branderige, vermoeide
ogen) een veelvoorkomende klacht is binnen oogverzorging. Omdat we steeds meer achter het beeldscherm zitten, wat een directe
impact op de ogen heeft, is het te verwachten dat oogklachten steeds
vaker voorkomen.

Adviseren over oogproblemen

Onderzoek* toonde volgens Gisela van Oene ook aan dat de shopper
bereid is en het logisch vindt om voor oogklachten naar een drogist te
gaan in plaats van naar de huisarts. “Dit inzicht heeft ertoe geleid dat
we een product voor ontstoken, rode en tranende ogen hebben geïntroduceerd bij de drogist. Drogisterijmedewerkers zijn daar volgens
ons helemaal klaar voor; ze zijn deskundig en hebben veel kennis van
zelfzorg en we zijn ervan overtuigd dat zij goed kunnen adviseren over
onze oogproducten.” Mintjes: ” Om dat advies te ondersteunen, heeft
A.Vogel allerlei middelen ontwikkeld om de drogist van informatie te
voorzien, zoals bijvoorbeeld een keuzewijzer voor de winkelvloer. Om
de kennis over oogklachten goed over te dragen op de (assistent)drogist biedt A.Vogel ook een oogtraining aan op Drogiweb. “Bij deze training worden oogklachten besproken zoals droge, tranende, jeukende,
rode of ontstoken ogen of wazig zien. Daarin kan de drogist goed pro-

ductadvies geven. Gaat het echter over medische klachten zoals staar
of het verminderen van zicht, dan is dat een heel
ander probleem
12-04-2022 10:15
waarbij de drogist kan doorverwijzen naar de huisarts of opticien. De
meeste consumenten zoeken vaak eerst online hun klachten op en op
basis van die informatie, kunnen ze vaak zelf wel inschatten voor welk
probleem ze bij welke zorgverlener terechtkunnen.”

Grote mediacampagne

Om de consument te laten weten dat ze bij de drogist advies en een
oplossing kunnen vinden voor veelvoorkomende oogklachten, zijn
televisie en online belangrijke informatiekanalen. Van Oene: “We gebruiken deze kanalen ook om iedereen te laten weten dat A.Vogel specialist is bij oogverzorgingsklachten, en voor elke oogklacht een passende natuurlijke oplossing heeft. Hiervoor bieden we online ook de
A.Vogel ogentest aan. De consument weet dat A.Vogel bij de drogist te
koop is en bezoekt de drogist ook daadwerkelijk met oogproblemen,
mede omdat advies één van de belangrijk verkoopargumenten is bij
aankoop van producten bij oogklachten.”

JURYRAPPORT

De jury heeft waardering voor merken die de categorie in beweging zetten en de adviesfunctie van de drogist ondersteunen.
Deze winnaar voegt een nieuwe indicatie toe in een markt met
mooie groeimogelijkheden. Een sterke toevoeging aan een opvallende lijn.
De winnaar is… A.Vogel Oogdruppels - ontstoken ogen1, A.Vogel
1 Medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
* Bron: Panelwizard onderzoek oktober 2019
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Sensodyne Repair & Protect
GSK ontving dit jaar de Care Awards voor de relaunch van Sensodyne Repair & Protect Deep Repair.
“De restyling en verbeterde formule was voor ons een belangrijke stap en het is fijn dat we waardering
daarvoor krijgen vanuit de branche.”

G

SK Consumer Healthcare heeft een sterke focus op innovaties die dankzij wetenschappelijk onderzoek een antwoord
geven op consumentenbehoeften.” Dit ondersteunen we
met een 360 graden marketing campagne om alle ‘consumer touchpoints’ te kunnen raken”, zegt Rinke van Wakeren, head
of channel & customer marketing. “Daarnaast hebben we een expert
team dat tandartsen en mondhygiënisten overtuigt van de werking
van Sensodyne. Hiermee kunnen we bestaande Sensodyne-kopers
behouden en nieuwe consumenten overtuigen. Elke innovatie die we
brengen, voegt iets toe voor de consument en dat geldt zeker ook voor
het merk Sensodyne. Samen met de retailpartners proberen wij de
innovaties zo groot mogelijk te maken. Gezamenlijk doen we er alles
aan om zoveel mogelijk shoppers en consumenten te bereiken, en zo
de betere oplossingen te bieden. De bereidheid tot samenwerken was
groot en daar zijn we onze retailpartners dankbaar voor.”

Dental professionals

2 op de 5 Nederlanders heeft wel eens last van gevoelige tanden, bijna
de helft van deze groep vermijdt het eten of drinken van bepaalde
dingen omdat ze bang zijn dat dit tandgevoeligheid triggert. Sensodyne is ervan overtuigd dat de dentale professional een belangrijke
rol speelt in het verbeteren van de kennis over gevoelige tanden en
mondverzorging in Nederland. “Wij werken al meer dan 50 jaar veel
samen met dental professionals en hun onafhankelijke advies aan de
consument is cruciaal. Onze Medische Directeur Kate Fabrikant is van
origine ook een tandarts.”

Sterke lijn

Sensodyne Repair & Protect is een van de sterkste lijnen van Sensodyne en heeft een unieke NovaMin formule die gevoelige tanden herstelt en beschermt tegen pijn door gevoeligheid. Met de relaunch in is
het design verbeterd en de formule geoptimaliseerd voor diep herstel

Tasja Hellenbrand, Hendrik de Jong en jurylid Joop Rutte

in de dentinekanalen. Tasja Hellebrand, brand manager Sensodyne
Benelux: “Sensodyne is er voor iedereen die last heeft van gevoelige
tanden of gevoelige tanden wil voorkomen. Echter, nog niet iedereen
is op de hoogte dat je gevoelige tanden kunt verlichten met tandpasta. Sensodyne blijft zich inzetten om iedereen in Nederland met
gevoelige tanden weer te laten genieten van het leven, dat doen we
middels media en relevante innovaties maar ook dit soort relaunches.
Innoveren zit in ons bloed en daarom zullen we met innovaties blijven
komen. Binnenkort hebben we wederom een grote Sensodyne introductie op de planning staan. Blijf ons dus in de gaten houden.”

JURYRAPPORT

De winnaar in mondverzorging is een merk dat blijft investeren in
een sterke propositie en daardoor relevant blijft. Bovendien spreken ze met deze nieuwe formulering en uitstraling een nieuwe
doelgroep aan.
De winnaar is… Sensodyne Repair & Protect, GSK
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Perrigo bedankt de vakjury en alle
mensen die gestemd hebben!
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* Droge en vastzittende hoest tĳdens een verkoudheid. Medisch hulpmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
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Door corona schommelt de hoestmarkt enorm en zijn de ontwikkelingen erg onvoorspelbaar. De vakjury
heeft daarom grote waardering voor Perrigo, die met een langetermijnvisie investeerde in de introductie
van Bronchostop Direct Nacht 5-in-1.
“We zijn heel verrast en blij met deze award”, zegt Ellen van der Geer,
brand manager Bronchostop. “Tijdens de ontwikkeling brak corona uit
en was het heel onzeker hoe deze innovatie zich zou ontwikkelen. Het
is ook goed om te horen dat onze langetermijnvisie gezien en gewaardeerd wordt; dit was geen makkelijke keuze in een tijd met minimale
verkoopcijfers. Innoveren in de OTC-categorieën is überhaupt niet
altijd gemakkelijk vanwege alle restricties. Daarom is het extra leuk
om te horen dat we iets nieuws hebben gebracht dat relevant is voor
de categorie en de consument.”

Uitschieters

De categorie is op dit moment nog niet gestabiliseerd; er zijn nu juist
uitschieters naar de andere kant. Ellen van der Geer: “Door alle maatregelen hebben we weinig weerstand opgebouwd voor de virussen
die rondgingen voor corona. Nu de maatregelen grotendeels zijn verdwenen, zien we dat deze virussen hard om zich heen grijpen, zoals
in begin Q4 2021 en in Q1/2 2022. Pas als er geen nieuwe maatregelen
komen en iedereen weer wat weerstand heeft opgebouwd, verwachten we dat de hoestmarkt weer richting het oude patroon beweegt.”

Nieuwe gebruikers

In de hoestcategorie zijn veel spelers actief die volgens Ellen van der
Geer ook sterk zijn in innovaties en marketing. “Net als de andere
merken, moet Bronchostop dus zijn plek blijven versterken met relevante ontwikkelingen voor de consument. Met Bronchostop Direct
Nacht 5-in-1 zijn we hierin geslaagd; het richt zich op een breed spectrum van hoestgerelateerde klachten in de nacht. Dat zorgt ervoor dat
deze innovatie sneller relevant is voor de specifieke situatie van een
consument, dus het is niet onwaarschijnlijk dat we nieuwe gebruikers

JURYRAPPORT

Deze winnaar blijft investeren in een markt die de afgelopen tijd
met grote schommelingen te maken had. Die langetermijnvisie
waarderen wij als jury. De winnende innovatie biedt een unieke
totaaloplossing die de keuze voor de consument gemakkelijk
maakt.

Jurylid Christa van Herk, Martine Stokman, Lynn van Kempen en
Patricia Cornelissen
naar de categorie hebben getrokken die nog niet eerder een oplossing
vonden voor hoesten in de nacht. Daarnaast heeft de tv-campagne
van Bronchostop bijgedragen aan de bekendheid, waardoor de consument het product goed wist te vinden in de winkels.”
Om de advisering op de winkelvloer te ondersteunen, werkt Perrigo
samen met Drogiweb. “Bij deze trainingen komen ook de innovaties
aan bod. Daarnaast is er ook goed contact tussen het sales team van
Perrigo en de inkopers van de verschillende kanalen. Waar nodig, leveren we extra materiaal aan om het advies te ondersteunen. Maar de
kracht van een goede innovatie zit vaak ook in een duidelijke verpakking, waardoor de consument zelf begrijpt wat het product voor hem
kan doen.”
Of het succes van Bronchostop Direct Nacht 5-in-1 een vervolg krijgt,
kan Ellen van der Geer niet prijsgeven. “Maar houd Bronchostop vooral
goed in de gaten op het hoestschap!”

De winnaar is… Bronchostop Direct Nacht 5-in-1
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Good Night
Better morning

Sterke
positionering

Speelt in op
gebruiksmomenten

Brengen continu
beweging in de
categorie

ONTSPAN ‘S AVONDS
VOOR EEN GOEDE
NACHTRUST
Wij zijn bijzonder trots dat de
Kneipp® Good Night producten
door jullie als winnaar zijn
uitgeroepen. Producten die je
helpen om lekker te slapen en
uitgerust wakker te worden zijn
een cadeautje voor jezelf.
Good night - Better morning!
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Kneipp Good Night, Kneipp
Kneipp wist met de Care Award voor Kneipp Good Night alweer de zesde Care Award binnen te slepen.
“We vinden het geweldig dat we gewaardeerd worden als continu innoverende partij door onze
drogisterijpartners”, zegt marketing manager Petra Oonk. “We zijn als merk wat bescheiden maar als we
het juryrapport lezen, beseffen we dat we weer een innovatie op de markt hebben gezet waar we echt
trots op mogen zijn.”

K

neipp Good Night combineert een bewuste keuze met een
verwenmoment. De lijn met bad, douche- en bodyproducten
is gericht op ’s avonds ontspannen. Het concept gaat verder
dan een verzorgde huid, net als de andere lijnen van Kneipp
die inspelen op relevante consumentenbehoeften. Petra Oonk: “Kneipp
Good Night is heel positief ontvangen, het onderwerp slaapproblemen
is actueler dan ooit. Er zijn veel verschillende oorzaken voor slaapproblemen zijn, maar consumenten vinden het fijn dat er aandacht is
voor deze problematiek. Gedeelde smart is halve smart, dus elke ondersteuning in de vorm van producten of advies wordt gewaardeerd.
Kneipp Good Night is dan ook op Global niveau uitgerold om het verschil te maken voor alle consumenten in onze verschillende markten.”

Aankoopmotieven

De drogist is het voorkeurskanaal voor producten als Kneipp Good
Night, vertelt Petra Oonk. “Uit onderzoeken blijkt elke keer dat de winkelvloerervaring een belangrijke rol speelt. Voelen, ruiken, proberen en
mogelijkheid tot advies zijn de significante aankoopmotieven voor de
consument bij de drogisterij. Vaak heeft de drogist al een uitgebreid
assortiment, verdeeld over verschillende categorieën, die consumenten ondersteunen bij slaapproblemen. Onze toevoeging in persoonlijke verzorging sluit daar perfect op aan. Zo bied je steeds meer een
totaaloplossing aan de consument, die echt naar oplossingen zoekt.”
De bekroonde lijn werd fiks ondersteund, zowel instore als daarbuiten.
Oonk: “Een mooie invulling was het ‘Influencer event’ met slaapexpert
Anoek Puister. Zij is auteur van het boek ‘Bewust Slapen en uitgerust
ontwaken’, een boek dat dieper ingaat op slaapproblemen, achterliggende oorzaken en concrete handvatten voor verbetering.”

JURYRAPPORT

Dit merk weet tussen de oren te blijven met succesvolle
interpretaties op een sterke positionering. Ze spelen goed in op
speciale gebruiksmomenten en brengen daarmee beweging in
de categorie.

Renske Sprakel, Petra Oonk, Elma Miltenburg en jurylid Niek Schipper

Totaalaanpak

Om goed in te spelen op de consumentenbehoeften, maakt Kneipp
gebruik van (inter)nationale trendrapportages om te ontdekken welke
onderwerpen het meest relevant zijn. Oonk: “Dat combineren we met
onze kennis van natuurlijke, effectieve ingrediënten. Onze producten
moeten namelijk wel echt iets voor je doen, dat is een belangrijke
richtlijn voor onze innovaties. Onze aanpak gaat ook verder dan alleen
een productserie.” Kneipp hanteert een totaalaanpak, een cross-category benadering die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld de rustgevende avondroutine op verschillende manieren in te vullen. Zo maakt
het merk voor elke consument een ‘tailor made’ invulling mogelijk.
Petra Oonk: “Deze visie zorgt ervoor dat we ook blijven innoveren binnen bestaande lijnen. Dus ook voor Kneipp Good Night geldt: there’s
more to come’.

De winnaar is… Kneipp Good Night, Kneipp
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Bewuste huidverzorging,
zelfs voor de meest gevoelige huid

hypoallergeen
% 0% parfum

Dode Zee mineralen
vegan

ZARQA kiest voor 0%.
Geen parfum, kleurstoffen en andere schadelijke ingrediënten. En ook geen microplastics en hormoon verstorende stoffen.
Door te kiezen voor minder, minimaliseer je het risico op irritatie én help je de planeet.
De Dode Zee mineralen in ZARQA hydrateren je gevoelige gezicht- en hoofdhuid en zorgen weer voor balans.
Vegan, mild, zo natuurlijk mogelijk en hypoallergeen, dat is bewust kiezen voor de clean beauty huidverzorging van ZARQA.
ZARQA.NL
VERKRIJGBAAR BIJ O.A. HOLLAND & BARRETT | ETOS | DIO | DA | ERICA | G&W | DIVERSE WEBSHOPS
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ZARQA Scrub Shampoo
Sensitive - Remark
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De winnende innovatie in haarverzorging werd op de valreep van 2021 geïntroduceerd en komt volgens
de jury tegemoet aan de groeiende wens van de consument naar ‘green and clean’ merken.

Z

ARQA is in 1990 ontstaan vanuit de ervaringen met de heilzame werking van Dode Zee kuren voor de probleemhuid en
richt zich al sinds die tijd dedicated op de gevoelige huid en
hoofdhuid. “Terwijl grote merken nu de switch naar een natuurlijke propositie maken, zijn wij al vanaf het eerste uur green and
clean. De formules van ZARQA zijn zo mild en natuurlijk mogelijk om
het risico op irritatie en allergie te verminderen. ZARQA wil een prettige oplossing bieden voor de (zeer) gevoelige huid en hoofdhuid en
daarbij werken we niet met een sub-lijn, maar zijn we écht specialist
met een totaalassortiment”, vertelt sr product manager Janoux Ensink. “Er wordt hard en met veel plezier door ons complete team aan
het ZARQA merk en de clean beauty positionering gewerkt. En het is
mooi om als specialistische speler in een markt die wordt gedomineerd door grote merken, deze waardering van de vakjury te krijgen.”

Gevoelige huid én hoofdhuid

ZARQA richt zich op consumenten met een gevoelige huid (50% van de
consumenten denkt een gevoelige huid te hebben), die overgevoelig
zijn voor bepaalde ingrediënten en bewuste keuzes maken. De clean
beauty haarverzorging van ZARQA staat voor vegan, mild, zo natuurlijk
mogelijk en hypoallergeen. ZARQA kiest echt voor 0% - geen parfum,
kleurstoffen, microplastics of andere schadelijke ingrediënten. Zo minimaliseert het merk het risico op irritatie én helpen ze de planeet. Ensink: “Een gevoelige huid omvat ook de hoofdhuid. We weten dat 50%
van mensen wel eens te maken heeft met een vorm van roos, schilfers
of jeuk. Vaak wordt dit veroorzaakt door het gebruik van haarproducten
met irriterende stoffen. Juist voor mensen met een gevoelige huid is
een shampoo zonder irriterende ingrediënten heel belangrijk. Immers
als je een gevoelige huid hebt, heb je ook een gevoelige hoofdhuid.
En als je de shampoo uitspoelt komt deze in contact met je gevoelige
gezichtshuid. Daarnaast kunnen gebrek aan weerstand en stress zich

JURYRAPPORT

De jury koos voor een innovatief en probleemoplossend haarverzorgingsproduct. De consument zoekt clean & green merken en compromissen worden niet langer geaccepteerd. Daarom waardeert de
jury deze vegan oplossing voor een veelvoorkomend probleem.
De winnaar is… ZARQA Scrub Shampoo Sensitive, Remark

Jurylid Christa van Herk, Iris Voppen en Mairiëlle Bakker
ook uiten in ‘hoofdhuid’-problemen. Het probleem is vaak complex en
kan niet worden opgelost door je haar alleen te wassen. Steeds meer
consumenten zijn op zoek naar de juiste routines, net als in skin care.
(Skinification of hair rituals*, bron mintel). ZARQA Scrub Shampoo verwijdert direct schilfers én verlicht de hoofdhuidgevoeligheid. Door te
exfoliëren, worden de poriën van de hoofdhuid vrijgemaakt en kan er
gezond, nieuw haar groeien.” ZARQA combineert hiervoor het beste uit
de natuur met de nieuwste wetenschap. De scrub shampoo is effectief
dankzij het fijnkorrelige en 100% natuurlijke sorbosil en de diep hydraterende actieve werkstoffen pentavitin, plantextracten uit aloë vera,
het huideigen glycerine en uiteraard actieve mineralen uit de Dode Zee
kalmeren én verzorgen de droge hoofdhuid intensief.
ZARQA Scrub Shampoo is een line extension op de succesvolle
ZARQA Hair productlijn. Ensink: “In 2021 hebben we twee hairstyling
producten (0% parfum, 0% alcohol, 0% aerosol) geïntroduceerd als
uitbreiding op de vier varianten shampoos en een conditioner. Alle
producten zijn geschikt voor consumenten met een (zeer) gevoelige
hoofdhuid.” De Scrub Shampoo is volgens Ensink sterk onderscheidend: “Tijdens de introductie waren er geen vergelijkbare producten in
de markt die én clean beauty én sensitive en natural zijn. Het gebruik
van de shampoo helpt bij het herstel van een droge hoofdhuid en is
werkzaam tegen droge en vette roos. De scrubdeeltjes zijn uiteraard
100% natuurlijk en vrij van microplastics. De Scrub Shampoo kan worden gebruikt ter vervanging van je normale shampoo of op dagen dat
je hoofdhuid en haar éxtra verzorging kunnen gebruiken.”
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Versterk je mood met de
nieuwe Kruidvat geuren
Nieuw: mild ontzurende
Alka Fruit Thee

Kruidvat introduceert drie nieuwe vegan geuren die zijn ontwikkeld op basis van MoodScience Technology. De nieuwe eau de
toilettes bevatten bewezen feelgoodingrediënten die je mood
versterken waardoor je je elke dag extra happy, nog wat relaxter
of juist energieker voelt.

Volop genieten en tegelijkertijd je gezondheid een boost geven? Het
kan met Alka® Fruit Thee. De vier gloednieuwe biologische fruit- en
kruidenmelanges, die vandaag 11 april worden geïntroduceerd, zitten
vol hoogwaardige ingrediënten en hebben een mooie milde ontzurende werking. Elke variant bevat twee van de volgende vier basische
kruiden: venkel, anijszaad, graswortel, matébladeren. Zo wordt de
gezonde pH-waarde van het lichaam ondersteund.
Alka Fruit Thee is nieuw in het assortiment van Alka Vitae, bekend van
de ontzurende kruidenthee. Verzuring is iets waar iedereen elke dag
mee te maken heeft. Je kunt het niet voorkomen, maar wel verminderen. Ons lichaam werkt constant aan het behouden van een gezonde
zuurgraad, ook wel bekend als de pH-waarde. Hoe hoger deze waarde,
hoe minder zuur; een waarde van 7 of hoger noemen we basisch. Een
goede zuur-base balans is een van de belangrijkste factoren voor een
goede gezondheid. Alka Thee zorgt met 52 kruiden voor een optimale
ontzuring van het lichaam, Alka Fruit Thee heeft een mild ontzurende
werking en past perfect in een gezond, basisch leven.

Time to relax

NIVEA Anti-Spot Masterclass:
leer alles over pigmentvlekken

Een groot parfumflesje meenemen in je tas of onderweg is soms
niet handig. Kruidvat voorziet een mini versie van elke parfum in
pocketversie van 15ml om overal mee naartoe te nemen.

Struggle jij met pigmentvlekken en wil je meer te weten komen
over de oorzaken en wat je er aan kunt doen? Je bent niet de enige.
Daarom bundelde NIVEA al deze informatie op het online platform
‘NIVEA Anti-Spot Masterclass’. Een website waarop huidexperts van
NIVEA samenwerken met ervaringsdeskundigen om allerlei soorten
pigmentvlekken, zoals vlekjes door
de zon, ouderdomsvlekken, vlekken
na acné, zwangerschapsvlekken en
donkere kringen onder de ogen aan
te pakken. Op het online platform
ontdek je hoe pigmentvlekken op
de huid ontstaan, hoe bestaande
vlekken kunnen worden verlicht én
hoe nieuwe pigmentvlekjes kunnen
worden voorkomen. De rode draad
in dit verhaal is het LUMINOUS630®
skincare ingrediënt, dat de intensiteit van pigmentvlekjes vermindert
bij vrouwen overal ter wereld.
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Gemoedsrust en sereniteit zijn soms ver te zoeken in ons hectische bestaan. Met de Kruidvat Time To Relax Eau De Toilette kom
je helemaal tot rust. De combinatie van de topnoten Bergamot en
Ylang helpen je te kalmeren en je volledig te ontspannen.

Just be happy

Heb je behoefte aan extra goede vibes? De Kruidvat Just be
Happy Eau de Toilette helpt om je direct in een positieve stemming te brengen. De heerlijke geur van rozen zorgt voor een shot
zelfvertrouwen, terwijl Neroli een prettige uitwerking heeft op je
gemoedstoestand.

Feel the energy

Prikkel je zintuigen met een boost van energie. De Kruidvat
Feel The Energy Eau De Toilette is een krachtig recept voor een
energiek gevoel en geeft je direct een oppepper. De geur van mint
geeft een extra impuls aan je mood, terwijl citroen je geest laat
ontspannen, zodat je fris en vol energie jouw dag kunt starten.

schapdragers

HeltiQ, jouw eerste hulp,
volop zichtbaar!
HeltiQ, jouw eerste hulp, en XCJ Reclameproductie ontwikkelden
samen een multi-inzetbare display voor de productgroepen EHBO &
Sport, Huid, Zwangerschap en Insecten. Door de pasvorm en vulstukken optimaal af te stemmen op verschillende productcombinaties, is
het mogelijk om te variëren met de displaysamenstelling en -inhoud.
Dit voorjaar is er een mooie display beschikbaar met HeltiQ producten uit de insecten categorie. Deze is te bestellen via uw groothandel
met 20% actiekorting. Ook komt er een display met twee verschillende reissetjes “Klaar voor de zomer”, bestaande uit een EHBO set en
een Steken & Beten set. Om ook de producten uit de Huidcategorie
een podium te geven en de introductie van Huidolie te ondersteunen volgt er een display met HeltiQ’s Wrattenproducten en Huidolie
(Nieuw in Assortiment).
Voor meer informatie of bestelling van één van de displays, bel of mail
met Koninklijke Utermöhlen: 0561-693366 - sales@utermohlen.nl

TEVEEL WERK?
PROFESSIONALISEREN?

VACATURES?
Wij bieden ondersteuning op het gebied van
Category-, Formule- en Space Management,
Trade Marketing en Data Analytics
Benieuwd naar onze aanpak?
Neem dan contact op met Evelyn van Leur (+31 6 30 352 147) of
Tijn Bresser (+31 6 12 476 536) of kijk op www.ct-company.nl

www.ct-company.nl
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Exclusief Benelux distributeur

HOLLANDPHARMA
Onderdeel van Mosadex Groep

